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Γήισζε 

 

Ζ παξνχζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία είλαη πξσηφηππε θαη εθπνλήζεθε απνθιεηζηηθά θαη 

κφλν γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Γηπιψκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο 

Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Σερλνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο, κε 

θαηεχζπλζε ζηε «Γηνίθεζε Logistics». 

«Σα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ κε πξσηφηππνπ πιηθνχ ΜΓΔ 

αλήθνπλ ζην κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή θαη ην επηβιέπνλ κέινο ΓΔΠ εηο νιφθιεξν, 

δειαδή εθάηεξνο κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηψλ ρσξίο ηε ζπλαίλεζε άιινπ. Σα 

πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ πξσηφηππνπ κέξνπο ΜΓΔ αλήθνπλ ζηνλ 

κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή θαη ηνλ επηβιέπνληα απφ θνηλνχ, δειαδή δελ κπνξεί ν έλαο 

απφ ηνπο δχν λα θάλεη ρξήζε απηνχ ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ηνπ άιινπ. Καη' εμαίξεζε, 

επηηξέπεηαη ε δεκνζίεπζε ηνπ πξσηφηππνπ κέξνπο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζε 

επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ ή πξαθηηθά ζπλεδξίνπ απφ ηνλ έλα εθ ησλ δχν, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη αλαθέξνληαη ηα νλφκαηα θαη ησλ δχν (ή ησλ ηξηψλ ζε πεξίπησζε 

ζπλεπηβιέπνληα) σο ζπλ-ζπγγξαθέσλ. ηελ πεξίπησζε απηή πξνεγείηαη γξαπηή 

ελεκέξσζε ηνπ κε ζπκκεηέρνληα ζηε ζπγγξαθή ηνπ επηζηεκνληθνχ άξζξνπ. Γελ 

επηηξέπεηαη ε θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν δεκνζηνπνίεζε πιηθνχ ην νπνίν έρεη δεισζεί 

εγγξάθσο σο απφξξεην». 

 

 

 

 



~ 5 ~ 
 

Πεξίιεςε 

Ζ παξνχζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία, έρεη ζηφρν λα αλαδείμεη κηα πιεπξά ηεο επηζηήκεο 

ησλ Logistics πνπ ζηε ρψξα καο μεθηλά δεηιά λα εκθαλίδεηαη θαη λα θεξδίδεη ην 

ελδηαθέξνλ πνπ ρξεηάδεηαη, ψζηε καδί κε ηε γεληθφηεξε αλάπηπμε ηνπ πξσηνγελνχο 

ηνκέα παξαγσγήο, λα επηδξάζνπλ ζεηηθά ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο καο. 

Δίλαη εθείλε ησλ «AgriLogistics». 

ηα θεθάιαηα πνπ ζα αθνινπζήζνπλ, ζα παξνπζηάζνπκε ηηο έλλνηεο πνπ 

πξαγκαηεχεηαη ε Δξγαζία κε ηξφπν θαηαλνεηφ θαη ησλ κεζφδσλ πνπ αθνινπζνχληαη 

δηεζλψο ζηνλ ηνκέα απηφλ, πνηα ε θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα θαη παξνπζίαζε 

επηηπρεκέλσλ κειεηψλ πεξηπηψζεσλ (case studies). 

Σέινο, παξνπζηάδνληαη ζπκπεξάζκαηα θαη επξήκαηα ηεο έξεπλαο αιιά θαη πξνηάζεηο 

γηα κειινληηθή ρξήζε, πξνβιεκαηηζκφ θαη έξεπλα. 
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Δπραξηζηίεο 

ηελ ζχιιεςε ηεο ηδέαο αιιά θαη ζηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο Γηπισκαηηθήο 

Δξγαζίαο, ζπλέβαιαλ δξαζηηθά νη παξαθάησ θχξηνη: 

 Καζ. Γεκήηξεο Μάξδαο, θαζψο θαηά ηε δηάξθεηα δηάιεμεο επί ηνπ 

καζήκαηνο «Γηνίθεζε ηνπ Γηεζλνχο Δκπνξίνπ» πνπ έιαβε ρψξα ζην 

Παλεπηζηήκην, κνπ δφζεθε ε επθαηξία λα γλσξίζσ ηελ πιεπξά ησλ Logistics 

ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα παξαγσγήο θαη γελλήζεθε ε επηζπκία κνπ γηα λα 

εκβαζχλσ. Σελ δηάιεμε πξαγκαηνπνίεζαλ θαη ζπλεπψο ζπλέβαιαλ νη θχξηνη: 

o  Βαζίιεηνο Κάππαο – Γηεπζπληήο επηρεηξεκαηηθήο αλάπηπμεο «GAIA 

Δπηρεηξείλ Α.Δ.» 

o Θεόδσξνο θακάγθνο – Πξφεδξνο & Γηεπζχλσλ χκβνπινο «Metron 

Logistics Α.Δ.» 

o Γηάλλεο Υαηδερξήζηνο – Γηεπζπληήο Αλάπηπμεο «Metron Logistics 

Α.Δ.» ηνλ νπνίν θαη επραξηζηψ ηδηαηηέξσο γηα ηελ πνιχηηκε θαη 

ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ζπγγξαθήο ηεο 

Δξγαζίαο θαζψο θαη γηα ηελ θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ηνπ ζηελ παξνρή 

πνιχηηκσλ ζηνηρείσλ γηα ηελ έξεπλα. 

 Βιάζηνο Γηαλλάθαηλαο – θαζεγεηήο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

πνπδψλ θαη «κέληνξαο» κνπ ζηνλ ρψξν ησλ Logistics. 
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1. Ειςαγωγή 

1. 1. ημαντικότητα θέματοσ και διατύπωςη του προβλήματοσ 

Ζ βηνκεραλία παξαγσγήο εηδψλ δηαηξνθήο κέζσ ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο Γεο 

(«αγξνηηθή παξαγσγή» / «agrifood industry»), απνηειεί παξάγνληα «θιεηδί» ηφζν 

νηθνλνκηθήο φζν θαη πνιηηηθήο ζεκαζίαο. Απνηειεί, έλαλ απφ ηνπο πεξηζζφηεξν 

πξνζηαηεπφκελνπο ηνκείο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε αθνχ επεξεάδεη ηελ γεληθφηεξε 

θάιπςε ησλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ, ηελ ππνζηήξημε ηεο εξγαζίαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο θαη ηνλ αληίθηππν πνπ πξνθαιεί ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. 

χκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, πεξηζζφηεξνη απφ 17εθαη. Φνξείο θαη 32εθαη. 

Άηνκα απαζρνινχληαη θαηά κήθνο ηεο «δηαηξνθηθήο» αιπζίδαο (European 

Communities, 2008). Αθφκα, νη δξαζηεξηφηεηεο γχξσ απφ ηνλ ηνκέα Σξνθίκσλ θαη 

Πνηψλ ζπλεηζθέξεη ην 20-30% ηνπ ζπλνιηθνχ ελεξγεηαθνχ απνηππψκαηνο ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε (Bakas, 2010). 

Οη ζπλερψο απμαλφκελεο θνηλσληθέο θαη εζηθέο αλεζπρίεο, αιιά θαη ε απμεκέλε 

πιένλ επίγλσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηελ παξαγσγή θαη 

θαηαλάισζε ηξνθίκσλ, νδεγνχλ ζε απμαλφκελε πίεζε απφ θαηαλαισηηθέο θαη 

νηθνινγηθέο νξγαλψζεηο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα, 

ψζηε απηέο λα δψζνπλ πεξηζζφηεξν βάξνο ζηε βειηηζηνπνίεζε ησλ Δθνδηαζηηθψλ 

Αιπζίδσλ ηνπο θάλνληαο ηεο θηιηθφηεξεο ζην πεξηβάιινλ. Αιπζίδεο πνπ ζηελ 

πεξίπησζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο νλνκάδνληαη, «Farm to Fork» Supply Chains 

(Matos and Hall, 2007). 

Άιισζηε, έξεπλα ηνπ McKinsey δηαπηζηψλεη πσο νη ιεγφκελεο «Πξάζηλεο 

Δθνδηαζηηθέο Αιπζίδεο» θαη νη ηξφπνη λα βειηησζεί κηα εθνδηαζηηθή αιπζίδα, 

απνηεινχλ κία απφ ηηο θνξπθαίεο θαη ζηξαηεγηθέο πξνηεξαηφηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ 

παγθνζκίσο (McKinsey, 2011). 



~ 12 ~ 
 

 

ρήκα 1. Δλλνηνινγηθφ πιαίζην 

 

πλεπψο, γίλεηαη θαηαλνεηφ πσο θαη ζηελ Διιάδα ε βειηηζηνπνίεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ γχξσ απφ ηελ παξαγσγή θαη δηαλνκή ηξνθίκσλ ψζηε εθείλα λα θηάζνπλ 

ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή, απνηειεί κείδνλ ζέκα ηφζν γηα ηηο παξαγσγηθέο κνλάδεο 

πνπ επεμεξγάδνληαη πξψηεο χιεο θαη παξάγνπλ ηειηθά πξντφληα φζν θαη γηα ηνλ 

πξσηνγελή αγξνηηθφ ηνκέα, ηνπο αγξνηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο ζηελ παξνχζα 

πεξίπησζε. 

 

 

1. 2. κοπόσ και ςτόχοι τησ εργαςίασ 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, είλαη λα πξνζεγγίζεη ζεσξεηηθά ηηο πξαθηηθέο γχξσ 

απφ ηηο εηζξνέο εθνδίσλ («Αγξν-εθνδίσλ») ζηνλ πξσηνγελή αγξνηηθφ ηνκέα. 

Γειαδή, ηηο πξνκήζεηεο πιηθψλ απαξαίηεησλ ζηνπο αγξνηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο θαη 

ζηα κέιε ηνπο ψζηε λα πξαγκαηνπνηνχλ ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο Γεο κε ζθνπφ ηελ 

παξαγσγή αγξνηηθψλ πξντφλησλ (πιηθά ρξήζηκα ζηηο θαιιηέξγεηεο φπσο ιηπάζκαηα 

θαη ζπφξνη, αληαιιαθηηθά νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ, αλαιψζηκα, βνεζεηηθφο 

εμνπιηζκφο θιπ). 
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Θεσξεηηθνί ζηφρνη. Ζ παξνχζα κειέηε ζηνρεχεη ζηε δηεξεχλεζε ηεο πθηζηάκελεο 

θαηάζηαζεο ζηνλ θιάδν ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο παγθνζκίσο αιιά θαη ζηελ 

Διιάδα. Δηδηθφηεξα, πεξηγξάθνληαη νη έλλνηεο «Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα», 

«Agrilogistics», «Αγξνηηθνί πλεηαηξηζκνί» θαζψο θαη επηηπρεκέλεο κειέηεο 

πεξηπηψζεσλ ζην εμσηεξηθφ, φπνπ ε ζπλέξγηα κεηαμχ θνξέσλ αγξνηηθήο παξαγσγήο 

θαη εμεηδηθεπκέλσλ παξφρσλ ππεξεζηψλ Logistics («3pl») απέθεξε πξνζηηζέκελε 

αμία ζηα ηειηθά πξντφληα. Σέινο, ε κειέηε ηνπ ηζρχνληνο λνκηθνχ πιαηζίνπ ζηε ρψξα 

καο. 

 

1. 3. Διατύπωςη των ερωτήςεων που προκύπτουν από τουσ ςτόχουσ τησ 

έρευνασ 

πλεπεία ησλ αλσηέξσ, δχλαηαη λα δηαηππσζνχλ νη θάησζη εξσηήζεηο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο: 

 Πνηα είλαη ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζηνλ θιάδν ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

παγθνζκίσο, αιιά θαη εηδηθφηεξα ζηελ ρψξα καο; 

 Πνηεο είλαη νη ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ιεγφκελσλ Agrilogistics; 

 Πψο «ζηήλεηαη» κηα Αγξν-εθνδηαζηηθή Αιπζίδα θαη πνηα ηα πιενλεθηήκαηα 

ηεο; 

 Τπάξρνπλ επηηπρεκέλα κνληέια-πεξηπηψζεηο δηεζλψο θαη ηη βειηίσζαλ; 

 

1. 4. Δομή  

Ζ παξνχζα εξγαζία δηαξζξψλεηαη ζε έμη δηαθξηηά θεθάιαηα. ην πξψην θεθάιαην κε 

ηίηιν «Ειζαγυγή» παξαηίζεληαη ν ζθνπφο θαη νη ζηφρνη ηεο εξγαζίαο, ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα πνπ ζθνπεχεη λα απαληήζεη ε έξεπλα απηή, ε κεζνδνινγία πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε, ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα θαζψο θαη ε αμηνπηζηία θαη νη 
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πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο. Με ην θεθάιαην απηφ ν αλαγλψζηεο εηζάγεηαη ζην ζέκα θαη 

αληηιακβάλεηαη ζε γεληθέο γξακκέο πνην ζα είλαη ην πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο απηήο. 

Αθνινπζεί ην δεχηεξν θεθάιαην κε ηίηιν «Εθοδιαζηική Αλςζίδα- Agrilogistics», ζην 

νπνίν δηαζαθελίδνληαη νη ζρεηηθνί νξηζκνί θαη γίλεηαη κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή γηα ηελ 

εθνδηαζηηθή αιπζίδα παγθνζκίσο. Έπεηηα αλαιχεηαη ν θιάδνο ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο θαη ζηελ Διιάδα θαη πεξηγξάθεηαη ε κεγάιε ζεκαζία απηήο ηφζν γηα ηε 

βηνκεραλία, φζν θαη γηα ηνλ θαηαλαισηή. 

Σν ηξίην θεθάιαην κε ηίηιν «Επιηςσημένα μονηέλα», φπνπ παξνπζηάδνληαη 

επηηπρεκέλεο κειέηεο πεξηπηψζεσλ παγθνζκίσο φπνπ νη δηαδηθαζίεο Logistics 

ζπλεηέιεζαλ ζηε βειηίσζε ησλ ξνψλ ησλ παξαγφκελσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, 

δίλνληαο ηνπο πξνζηηζέκελε αμία κεηψλνληαο παξάιιεια ηα θφζηε παξαγσγήο ησλ 

αγξνηψλ – παξαγσγψλ. 

Αθνινπζεί ην ηέηαξην θεθάιαην κε ηίηιν «Αγπο-εθόδια ζηην Ελλάδα», φπνπ γίλεηαη ε 

αλαγλψξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ε παξνπζίαζε ηεο Διιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο 

γχξσ απφ ην ζέκα, κειεηάηαη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηέινο αλαιχνληαη νη σο ηψξα 

ηζρχνπζεο πξαθηηθέο ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα Αγξν-εθνδίσλ θαη ηα απνηειέζκαηα 

ηνπο. 

Σέινο, εμάγνληαη ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο, ζρνιηάδνληαη θαη γίλνληαη 

πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα αιιά θαη παξαηίζεηαη ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. 

 

1. 5. Προςδοκώμενα αποτελέςματα 

Ζ παξνχζα κειέηε πξνζδνθά λα ζπλδξάκεη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο αλαγλψζηεο απηήο 

κε δεδνκέλα θαη ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα ζηνλ ηνκέα 

ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη ησλ απαξαίηεησλ αγξν-εθνδίσλ απηήο, ζηελ Διιάδα 

ζήκεξα. Να αλαδείμεη ηε ζεκαληηθφηεηα χπαξμεο εθνδηαζηηθψλ αιπζίδσλ, 
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πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο αλάγθεο ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη ησλ ηξνθίκσλ θαη λα 

ηνλίζεη πσο νη κεραληζκνί πνπ αλαπηχζζνληαη ζε κηα ηέηνηα ζπλέξγηα έρνπλ λα 

πξνζθέξνπλ πνιιαπιά θαη ηαπηφρξνλα νθέιε ηφζν ζηε κεξηά ηεο παξαγσγήο, φζν 

θαη ζηε κεξηά ηεο δήηεζεο αγαζψλ. 

 

1. 6. Αξιοπιςτία και περιοριςμοί τησ έρευνασ 

Ζ παξνχζα κειέηε απνηειεί κηα πνηνηηθή έξεπλα «μελέηη πεπίπηυζηρ». Οη πνηνηηθέο 

έξεπλεο ηπγράλνπλ κεγάιεο θξηηηθήο γηα ηελ αμηνπηζηία ηνπο. χκθσλα κε ηνπο 

ππνζηεξηθηέο ηεο θξηηηθήο απηήο, νη πνηνηηθέο έξεπλεο ρξεζηκνπνηνχλ πην «θαμπέρ» 

εξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη νη εξεπλεηέο «δεν έσοςν κανένα ηπόπο να επιβεβαιώζοςν 

εάν αςηό πος δηλώνοςν είναι αληθινό ή όσι» (Denzin & Lincoln, 2000, ζει. 8). Ζ 

θξηηηθή απηή αληηθξνχεηαη απφ ηνλ Lincoln (2001), αλαθέξνληαο φηη ε ηζρχο ηεο 

εθάζηνηε πνηνηηθήο έξεπλαο θξίλεηαη απφ ην κεζνδνινγηθφ ηεο ζρεδηαζκφ, ηελ 

πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ θαζψο θαη ηνλ ηξφπν πνπ ν ζρεδηαζκφο 

θαη ηα δεδνκέλα νδεγνχλ ζηα επξήκαηα ηεο εξγαζίαο.  
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2. ΕΥΟΔΙΑΣΙΚΗ ΑΛΤΙΔΑ-AGRILOGISTICS 

 

2. 1. Αποςαφήνιςη οριςμών 

Ο νξηζκφο ηεο έλλνηαο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο απνηειεί έλα πνιχπινθν δήηεκα 

θαη γηα ην ιφγν απηφ ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ζπλαληάηαη έλα ηδηαίηεξα επξχ θάζκα 

νξηζκψλ. ηελ παξνχζα παξάγξαθν γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα νιφπιεπξεο θαη 

εκπεξηζηαησκέλεο παξνπζίαζεο ησλ νξηζκψλ απηψλ, κε απψηεξν ζηφρν ηεο 

νινθιεξσκέλε ζθηαγξάθεζε ηνπ φξνπ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. 

Αξρηθά, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ Quinn (1997) σο εθνδηαζηηθή αιπζίδα νξίδεηαη 

ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζρεδηαζκφ θαη 

ηελ παξαγσγή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ηε δηαλνκή θαη ηελ εμππεξέηεζε πειαηψλ, 

κε ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ πειάηε. ηελ νπζία ε εθνδηαζηηθή 

αιπζίδα αθνξά ζηελ επζπγξάκκηζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ θέξνπλ ηα πξντφληα ή ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο ζηελ αγνξά θαη πεξηιακβάλεη ηνπο θαηαζθεπαζηέο, ηνπο 

πξνκεζεπηέο, ηνπο κεηαθνξείο, ηηο απνζήθεο, ηνπο ρνλδξέκπνξνπο, ηνπο 

ιηαλνπσιεηέο θαη άιινπο κεζάδνληεο, θαζψο θαη ηνπο πειάηεο. (Lambert et al., 

1998). 

πλνςίδνληαο, ε εθνδηαζηηθή αιπζίδα απνηειεί έλα δίθηπν απφ αιιεινεμαξηψκελεο 

νξγαλψζεηο πνπ ζπλεξγάδνληαη γηα λα ειέγμνπλ θαη λα βειηηψζνπλ ηε ξνή ησλ 

πιηθψλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ζηνλ θαηαλαισηή (Towill et al., 

2005). χκθσλα κε ηνπο Chopra θαη Meindl (2007), ε εθνδηαζηηθή αιπζίδα 

«αποηελείηαι από όλα εκείνα ηα μέπη πος εμπλέκονηαι άμεζα ή έμμεζα, για να 

ικανοποιήζοςν ηιρ ανάγκερ ηυν καηαναλυηών». Αληίζηνηρνο είλαη θαη ν νξηζκφο ηνπ 

Ayers (2001), ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε εθνδηαζηηθή αιπζίδα πεξηιακβάλεη ηηο 

δηεξγαζίεο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο, θπζηθέο θαη νηθνλνκηθέο 
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πιεξνθνξίεο θαζψο θαη ηε ξνή ηεο γλψζεο, πνπ απνζθνπνχλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

απαηηήζεσλ ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο, θαιχπηνληαο έηζη 

έλα ηδηαίηεξα επξχ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ φπσο θαηαζθεπή, πξνκήζεηα, κεηαθνξά, 

απνζήθεπζε, πψιεζε θαη ππνζηήξημε ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο κεηά ηελ 

πψιεζε.  

Σέινο, έλαο ηδηαίηεξα ζχληνκνο αιιά εκπεξηζηαησκέλνο νξηζκφο πνπ απνηππψλεη ηελ 

νπζία ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο είλαη ν νξηζκφο πνπ δίλεη νη Lambert et al. (2005). 

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ απηφ, ε εθνδηαζηηθή αιπζίδα «αποηελεί ηην ολοκληπυμένη 

διαδικαζία ζσεδιαζμού εθαπμογήρ και ελέγσος ηυν διαδικαζιών πος μεηαηπέποςν ηιρ 

ειζποέρ από ηοςρ ππομηθεςηέρ ζε πποφόνηα και ςπηπεζίερ πος πποζθέηοςν αξία ζηοςρ 

πελάηερ». 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη πνιχ ζπρλά ν φξνο εθνδηαζηηθή αιπζίδα ζπλνδεχεηαη ή 

ζπγρέεηαη κε ηνλ φξν Logistics. Τπάξρνπλ εξεπλεηέο πνπ ηζρπξίδνληαη φηη νη φξνη 

απηνί είλαη ηαπηφζεκνη (Stock & Lambert, 2001) θαη άιινη πνπ ζεσξνχλ φηη ηα 

Logistics απνηεινχλ ππνζχλνιν ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο πνπ βειηηζηνπνηεί ηε ξνή 

κέζα ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο (Ballou, 2004). 

Έλαο αθφκε φξνο πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα θεξδίδεη νινέλα θαη κεγαιχηεξε 

δεκνζηφηεηα θαη ζεκαζία είλαη ε δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο (Supply 

Chain Management, SCM). Ο φξνο απηφο φκσο πέξα απφ ηε δεκνζηφηεηα 

ζπγθεληξψλεη θαη θάπνηα βαζηθά πξνβιήκαηα, φπσο ε έιιεηςε ελφο παγθνζκίσο 

απνδεθηνχ νξηζκνχ, ε χπαξμε πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ πιαηζίσλ θαζψο θαη 

πξνβιήκαηα κε ηε ζρεηηθή νξνινγία (Naslund & Williamson, 2010). Γηα ην ιφγν 

απηφ ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, παξνπζηάδνληαη θάπνηνη απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο 

νξηζκνχο ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο γηα ηνλ πιεξέζηεξν ελλνηνινγηθφ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο δηαρείξηζεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. 



~ 18 ~ 
 

πγγξαθέαο θαη έηνο δεκνζίεπζεο Οξηζκόο 

 

Oliver and Webber (1982) 

Ωο δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

νξίδεηαη ε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ, εθαξκνγήο 

θαη ειέγρνπ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο, κε ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

αλαγθψλ ηνπ θαηαλαισηή φζν ην δπλαηφλ πην 

απνηειεζκαηηθά. 

 

 

Tan, Kannan and Handfield (1998) 

Ζ δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

πεξηιακβάλεη δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ απφ ην 

ζηάδην ηεο πξνκήζεηαο ησλ πξψησλ πιψλ κέρξη 

ην ηειηθφ πξντφλ (αλαθχθισζε – 

επαλαρξεζηκνπνίεζε) θαη ζηνρεχεη ζηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν νη επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο 

δηαδηθαζίεο ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπο, ηελ 

ηερλνινγία θαη ηελ ηθαλφηεηα ελίζρπζεο ησλ 

ζπγθξηηηθψλ ηνπο πιενλεθηεκάησλ. 

 

 

 

Bowersox, Closs and Cooper (2002) 

Ζ δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

απνηειείηαη απφ επηρεηξήζεηο πνπ 

αιιεινεμαξηψληαη θαη ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ 

ζηνρεπκέλε ζηξαηεγηθή ηνπνζέηεζε θαη 

βειηίσζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο. Ζ θάζε 

εηαηξεία πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ αιπζίδα 

αληηθαηνπηξίδεη θαη κηα ζηξαηεγηθή επηινγή, ε 

νπνία ζηελ νπζία είλαη κηα ξχζκηζε κε βάζε 

ηελ αλαγλσξηζκέλε εμάξηεζε θαη δηαρείξηζε 

ησλ ζπλδέζεσλ ησλ εηαηξεηψλ. Οη ιεηηνπξγίεο 

ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο απαηηνχλ 

δηεπζπληηθέο δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο εθηείλνληαη 

ζε ιεηηνπξγηθέο πεξηνρέο ζην εζσηεξηθφ ησλ 

επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ, ησλ εκπνξηθψλ 

ζπλεξγαηψλ θαη ησλ πειαηψλ. 

 

Sweeney (2007) 

Ζ δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο είλαη 

ν ζπζηεκαηηθφο, ζηξαηεγηθφο ζπλδπαζκφο ησλ 

ιεηηνπξγηψλ θαη ηαθηηθψλ επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

κέζα ζε κηα επηρείξεζε αιιά θαη ζε φιε ηελ 

εθνδηαζηηθή αιπζίδα, κε ζθνπφ ηελ 

καθξνρξφληα βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηφζν ησλ 

κεκνλσκέλσλ επηρεηξήζεσλ φζν θαη ηεο ίδηαο 

ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο σο ζχλνιν. 

 

Krajewski, Ritzman and Malhotra (2007) 

Ζ δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

απνηειείηαη απφ ηελ αλάπηπμε κηαο 

ζηξαηεγηθήο γηα ηελ νξγάλσζε, ηνλ έιεγρν θαη 

ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ πεγψλ πνπ εκπιέθνληαη 

ζηε ξνή ησλ ππεξεζηψλ θαη πιηθψλ κέζα ζηελ 

εθνδηαζηηθή αιπζίδα. 

 

Bozarth and Handfield (2008) 

Ζ δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

απνηειεί ηελ ελεξγή δηαρείξηζε φισλ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ζρέζεσλ ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο, κε ζηφρν ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο 

πνηφηεηαο πνπ ιακβάλεη ν θαηαλαισηήο θαη ηε 

δεκηνπξγία βηψζηκνπ ζπγθξηηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο ηνπ πξντφληνο ή ησλ 

ππεξεζηψλ. 
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Simchi-Levi, Kaminsky and Simchi-Levi 

(2008) 

Ζ δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο είλαη 

έλα ζχλνιν πξνζεγγίζεσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

ελνπνίεζε πξνκεζεπηψλ, θαηαζθεπαζηψλ, 

απνζεθψλ, κεηαθνξέσλ θαη θαηαζηεκάησλ 

πψιεζεο, έηζη ψζηε ηα εκπνξεχκαηα λα 

παξάγνληαη θαη λα δηαλέκνληαη ζηε ζσζηή 

πνζφηεηα ηε ζσζηή ζηηγκή θαη λα 

ειαρηζηνπνηείηαη ην θφζηνο ρσξίο λα γίλνληαη 

εθπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα πνπ ζα ιακβάλνπλ νη 

θαηαλαισηέο. 

 

Wisner, Tan and Leong (2012) 

Ζ δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

απνηειεί ηελ ελνπνίεζε ησλ εκπνξηθψλ – 

επηρεηξεκαηηθψλ εηαίξσλ θαη πεξηιακβάλεη ηηο 

δηαδηθαζίεο απφ ηελ πξνκήζεηα ησλ πξψησλ 

πιψλ κέρξη ηελ θαηαλάισζε ηνπ πξντφληνο ή 

ηεο ππεξεζίαο απφ ηνλ θαηαλαισηή 

(ελδηάκεζεο δηαδηθαζίεο, κεηαθνξά, 

απνζήθεπζε, πψιεζε). 

 

Πίλαθαο 1: Βαζηθνί νξηζκνί ηεο δηαρείξηζεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο απφ ηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία. Πηγή: Felea & Albastroiu (2013). 

 

2. 2. Ιςτορική επιςκόπηςη τησ εφοδιαςτικήσ αλυςίδασ 

χκθσλα κε ηνπο Movahedi et al. (2009, cited in Μαιηλδξέηνο, 2015), ε ηζηνξία ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο παξνπζηάδεη έμη θάζεηο πξνφδνπ κέζα ζηνλ ρξφλν. Ζ πξψηε 

θάζε νλνκάδεηαη δεκηνπξγηθή θάζε θαη μεθηλάεη ην 1961 κε ηελ ρξήζε ηνπ φξνπ 

Γηνίθεζε Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο (ΓΔΑ) γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ Forrester. Ωζηφζν, 

ε έλλνηα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο είρε ζηελ νπζία πνιχ κηθξή παξνπζία ζηελ 

επηρεηξεκαηηθή δξάζε ηεο επνρήο απηήο.  

Αθνινπζεί ε θάζε νινθιήξσζεο, ζηελ νπνία ιακβάλεη ρψξα ε αλάπηπμε 

ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ε εηζαγσγή ηνπ 

«Σσεδιαζμού Επισειπημαηικών Πόπυν» (Enterprise Recourses Planning, ERP). ηελ 

θάζε απηή ε εθνδηαζηηθή αιπζίδα εμειίζζεηαη κε ζηφρνπο ηελ αχμεζε ηεο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη κείσζε ηνπ θφζηνπο κέζσ ζπλεξγαηηθψλ ζπζηεκάησλ. 

Αθνινπζεί ε Σξίηε θάζε, ε νπνία νλνκάδεηαη θάζε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. Ζ θάζε 

απηή ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα παγθφζκηα δίθηπα ζπλεξγαζηψλ θαη ηελ επέθηαζε ησλ 
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αιπζίδσλ εθνδηαζκνχ πέξα απφ θξαηηθφ επίπεδν, ελψ ζηνρεχεη ζην βηψζηκν 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα κέζα ζηελ παγθφζκηα αγνξά. Σε θάζε ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο αθνινχζεζε ε πξψηε θάζε εηδίθεπζεο, θαηά ηελ νπνία άξρηζαλ 

λα δεκηνπξγνχληαη δίθηπα παξαγσγήο θαη δηαλνκήο απφ πνιιέο κεκνλσκέλεο 

εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο απφ ηελ πξνκήζεηα ησλ πξψησλ πιψλ κέρξη ηνλ πειάηε. 

Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 μεθηλάεη κηα δεχηεξε θάζε εμεηδίθεπζεο, κε επέθηαζε 

πέξα απφ ηηο κεηαθνξέο θαη ζηελ απνζήθεπζε. ηε θάζε απηή ε εθνδηαζηηθή 

αιπζίδα πεξηιακβάλεη ζρεδηαζκφ θαη δηαρείξηζε πειαηψλ – πξνκεζεπηψλ – 

ζπλεξγαηψλ. ηελ πεξίνδν απηή παξαηεξνχληαη έληνλεο κεηαβνιέο ζηηο αγνξέο θαη νη 

εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο πξνβιέπνληαο ηνπο αζηάζκεηνπο παξάγνληεο, θαίλνληαη 

ηδηαίηεξα ρξήζηκεο, δηφηη παξέρνπλ δηαζθάιηζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο, ηεο εηνηκφηεηαο 

θαη ηεο αλζεθηηθφηεηαο. 

Έθηε θαη ηειεπηαία θάζε, είλαη ε «Φάζη ηηρ Ολοκλήπυζηρ: Ανηίζηποθη 

Εθοδιαζηική»). Ζ αληίζηξνθε εθνδηαζηηθή απνηειεί έλαλ κεγάιν ζηαζκφ ζηελ 

πνξεία ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζην ρξφλν. ηε θάζε απηή δίλεηαη έκθαζε θαη 

ζηηο ππεξεζίεο κεηά ηελ πψιεζε (after sales services), ζηελ νηθνινγηθή ζπλείδεζε 

θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηε βηψζηκε αλάπηπμε (Μαιηλδξέηνο, 2015). 

 

2. 3. Παγκόςμιοσ κλάδοσ τησ εφοδιαςτικήσ αλυςίδασ 

χκθσλα κε κειέηεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί απφ ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν 

(ΓΝΣ), ην θφζηνο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο αληηπξνζσπεχεη πεξίπνπ ην 12% ηνπ 

ΑΔΠ ηεο θάζε ρψξαο. 

Γεληθφηεξα, ν θιάδνο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζε παγθφζκην επίπεδν ππνινγίδεηαη 

φηη απνηειεί ην 13,8% ηνπ παγθφζκηνπ ΑΔΠ (5.400.000.000 επξψ) (Klassen & 

McLaughlin, 1996). Απφ ηνλ θάησζη πίλαθα γίλεηαη ζαθέο φηη ε Διιάδα βξίζθεηαη 
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ζηελ 47
ε
 ζέζε αλάκεζα ζε 160 ρψξεο αλά ηνλ θφζκν, ζχκθσλα κε ηνπο δείθηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη Logistics, γηα ην έηνο 2016, 

γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη ηελ αλάγθε βειηίσζεο ηνπ θιάδνπ απηνχ ζηελ Διιάδα. 

Απηφ ζα βνεζνχζε ηδηαίηεξα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία ηφζν ζε επίπεδν θαηαλαισηψλ 

(θαιχηεξεο ηηκέο) φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν (ηζνξξνπία εζληθψλ πιεξσκψλ, 

θαιχηεξε αληαγσληζηηθφηεηα ζηελ παγθφζκηα αγνξά, κεγαιχηεξα θέξδε ησλ 

βηνκεραληψλ, κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή αλάπηπμε κε άκεζε ζπλέπεηα ηε κείσζε ηεο 

αλεξγίαο). 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ν αληαγσληζκφο ζηνλ θιάδν ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζε 

επξσπατθφ επίπεδν έρεη εληαζεί κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη έλα ρακειφ πνζνζηφ 

ζπγθέληξσζεο ηεο εθνδηαζηηθήο εμσηεξηθήο αλάζεζεο ζηελ Δπξψπε, φπνπ νη 20 πην 

κεγάιεο εηαηξείεο έρνπλ κεξίδην αγνξάο κφλν ηεο ηάμεο ηνπ 33% (Rodrigues et al., 

2005). 

 

Country Code Score Lower bound Upper bound Rank 

Germany DEU 4,23 4,18 4,27 1 

Luxembourg LUX 4,22 3,97 4,47 2 

Sweden SWE 4,20 4,09 4,32 3 

Netherlands NLD 4,19 4,11 4,27 4 

Singapore SGP 4,14 4,06 4,22 5 

Belgium BEL 4,11 4,04 4,18 6 

Austria AUT 4,10 3,98 4,21 7 

United Kingdom GBR 4,07 4,03 4,11 8 

Hong Kong SAR, China HKG 4,07 4,00 4,14 9 
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United States USA 3,99 3,94 4,04 10 

Switzerland CHE 3,99 3,92 4,06 11 

Japan JPN 3,97 3,92 4,02 12 

United Arab Emirates ARE 3,94 3,88 4,00 13 

Canada CAN 3,93 3,83 4,03 14 

Finland FIN 3,92 3,77 4,07 15 

France FRA 3,90 3,84 3,96 16 

Denmark DNK 3,82 3,51 4,12 17 

Ireland IRL 3,79 3,60 3,99 18 

Australia AUS 3,79 3,58 4,00 19 

South Africa ZAF 3,78 3,70 3,85 20 

Italy ITA 3,76 3,70 3,81 21 

Norway NOR 3,73 3,54 3,92 22 

Spain ESP 3,73 3,62 3,84 23 

Korea, Rep, KOR 3,72 3,64 3,79 24 

Taiwan, China TWN 3,70 3,47 3,92 25 

Czech Republic CZE 3,67 3,52 3,83 26 

China CHN 3,66 3,61 3,71 27 

Israel ISR 3,66 3,47 3,85 28 

Lithuania LTU 3,63 3,45 3,82 29 

Qatar QAT 3,60 3,36 3,84 30 

Hungary HUN 3,43 3,30 3,56 31 

Malaysia MYS 3,43 3,34 3,52 32 

Poland POL 3,43 3,30 3,56 33 
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Turkey TUR 3,42 3,28 3,56 34 

India IND 3,42 3,36 3,48 35 

Portugal PRT 3,41 3,27 3,55 36 

New Zealand NZL 3,39 3,07 3,71 37 

Estonia EST 3,36 3,13 3,60 38 

Iceland ISL 3,35 3,07 3,62 39 

Panama PAN 3,34 3,07 3,61 40 

Slovak Republic SVK 3,34 3,12 3,56 41 

Kenya KEN 3,33 3,21 3,45 42 

Latvia LVA 3,33 3,12 3,53 43 

Bahrain BHR 3,31 3,11 3,51 44 

Thailand THA 3,26 3,18 3,33 45 

Chile CHL 3,25 3,00 3,50 46 

Greece GRC 3,24 3,10 3,38 47 

Oman OMN 3,23 3,00 3,47 48 

Egypt, Arab Rep, EGY 3,18 3,05 3,32 49 

Slovenia SVN 3,18 2,95 3,42 50 

Croatia HRV 3,16 2,93 3,39 51 

Saudi Arabia SAU 3,16 3,03 3,28 52 

Kuwait KWT 3,15 2,96 3,35 53 

Mexico MEX 3,11 2,96 3,27 54 

Brazil BRA 3,09 2,99 3,19 55 

Malta MLT 3,07 2,84 3,30 56 

Botswana BWA 3,05 2,82 3,27 57 
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Uganda UGA 3,04 2,93 3,15 58 

Cyprus CYP 3,00 2,78 3,22 59 

Romania ROM 2,99 2,81 3,18 60 

Tanzania TZA 2,99 2,89 3,09 61 

Rwanda RWA 2,99 2,80 3,17 62 

Indonesia IDN 2,98 2,80 3,17 63 

Vietnam VNM 2,98 2,76 3,20 64 

Uruguay URY 2,97 2,79 3,16 65 

Argentina ARG 2,96 2,81 3,11 66 

Jordan JOR 2,96 2,74 3,17 67 

Pakistan PAK 2,92 2,81 3,04 68 

Peru PER 2,89 2,72 3,06 69 

Brunei Darussalam BRN 2,87 2,57 3,17 70 

Philippines PHL 2,86 2,72 3,00 71 

Bulgaria BGR 2,81 2,56 3,05 72 

Cambodia KHM 2,80 2,57 3,04 73 

Ecuador ECU 2,78 2,56 2,99 74 

Algeria DZA 2,77 2,51 3,03 75 

Serbia SRB 2,76 2,56 2,97 76 

Kazakhstan KAZ 2,75 2,55 2,95 77 

Bahamas, The BHS 2,75 2,58 2,92 78 

Namibia NAM 2,74 2,52 2,97 79 

Ukraine UKR 2,74 2,60 2,87 80 

Burkina Faso BFA 2,73 2,57 2,89 81 
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Lebanon LBN 2,72 2,31 3,12 82 

El Salvador SLV 2,71 2,48 2,93 83 

Mozambique MOZ 2,68 2,48 2,89 84 

Guyana GUY 2,67 2,44 2,89 85 

Morocco MAR 2,67 2,25 3,08 86 

Bangladesh BGD 2,66 2,50 2,83 87 

Ghana GHA 2,66 2,48 2,84 88 

Costa Rica CRI 2,65 2,47 2,82 89 

Nigeria NGA 2,63 2,46 2,80 90 

Dominican Republic DOM 2,63 2,46 2,79 91 

Togo TGO 2,62 2,35 2,88 92 

Moldova MDA 2,61 2,43 2,80 93 

Colombia COL 2,61 2,43 2,79 94 

Côte d’Ivoire CIV 2,60 2,28 2,93 95 

Iran, Islamic Rep, IRN 2,60 2,26 2,94 96 

Bosnia and 

Herzegovina 

BIH 2,60 2,44 2,75 97 

Comoros COM 2,58 2,31 2,85 98 

Russian Federation RUS 2,57 2,47 2,67 99 

Niger NER 2,56 2,37 2,76 100 

Paraguay PRY 2,56 2,27 2,85 101 

Nicaragua NIC 2,53 2,31 2,75 102 

Sudan SDN 2,53 2,36 2,70 103 

Maldives MDV 2,51 2,30 2,73 104 
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Papua New Guinea PNG 2,51 2,22 2,80 105 

Macedonia, FYR MKD 2,51 2,31 2,71 106 

Burundi BDI 2,51 2,28 2,74 107 

Mongolia MNG 2,51 2,31 2,70 108 

Mali MLI 2,50 2,28 2,73 109 

Tunisia TUN 2,50 2,21 2,78 110 

Guatemala GTM 2,48 2,28 2,67 111 

Honduras HND 2,46 2,25 2,67 112 

Myanmar MMR 2,46 2,26 2,66 113 

Zambia ZMB 2,43 2,26 2,60 114 

Benin BEN 2,43 2,27 2,59 115 

Solomon Islands SLB 2,42 2,16 2,67 116 

Albania ALB 2,41 2,22 2,60 117 

Uzbekistan UZB 2,40 2,16 2,65 118 

Jamaica JAM 2,40 2,27 2,53 119 

Belarus BLR 2,40 2,21 2,58 120 

Trinidad and Tobago TTO 2,40 2,26 2,53 121 

Venezuela, RB VEN 2,39 2,25 2,53 122 

Montenegro MNE 2,38 2,15 2,61 123 

Nepal NPL 2,38 2,09 2,66 124 

Congo, Rep, COG 2,38 1,90 2,86 125 

Ethiopia ETH 2,38 2,16 2,59 126 

Congo, Dem, Rep, ZAR 2,38 2,27 2,48 127 

Guinea-Bissau GNB 2,37 2,07 2,67 128 
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Guinea GIN 2,36 2,12 2,60 129 

Georgia GEO 2,35 2,04 2,66 130 

Cuba CUB 2,35 2,10 2,59 131 

Senegal SEN 2,33 2,06 2,60 132 

São Tomé and Principe STP 2,33 2,11 2,54 133 

Djibouti DJI 2,32 2,06 2,58 134 

Bhutan BTN 2,32 2,04 2,60 135 

Fiji FJI 2,32 2,02 2,61 136 

Libya LBY 2,26 1,98 2,55 137 

Bolivia BOL 2,25 2,10 2,40 138 

Angola AGO 2,24 2,10 2,38 139 

Turkmenistan TKM 2,21 1,84 2,58 140 

Armenia ARM 2,21 2,03 2,38 141 

Liberia LBR 2,20 2,01 2,40 142 

Gabon GAB 2,19 1,96 2,43 143 

Eritrea ERI 2,17 1,86 2,49 144 

Chad TCD 2,16 1,92 2,41 145 

Kyrgyz Republic KGZ 2,16 1,80 2,51 146 

Madagascar MDG 2,15 1,97 2,34 147 

Cameroon CMR 2,15 1,95 2,35 148 

Iraq IRQ 2,15 2,03 2,27 149 

Afghanistan AFG 2,14 2,02 2,27 150 

Zimbabwe ZWE 2,08 1,77 2,40 151 

Lao PDR LAO 2,07 1,81 2,33 152 
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Tajikistan TJK 2,06 1,87 2,26 153 

Lesotho LSO 2,03 1,65 2,41 154 

Sierra Leone SLE 2,03 1,70 2,36 155 

Equatorial Guinea GNQ 1,88 1,53 2,23 156 

Mauritania MRT 1,87 1,52 2,21 157 

Somalia SOM 1,75 1,37 2,13 158 

Haiti HTI 1,72 1,55 1,88 159 

Syrian Arab Republic SYR 1,60 1,29 1,91 160 

 

Πίλαθαο 2: Γείθηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη Logistics ζε 160 ρψξεο 

παγθνζκίσο γηα ην έηνο 2016. Πηγή: The World Bank (2016). 

 

2. 4. Η εφοδιαςτική αλυςίδα ςτην Ελλάδα 

ηε ρψξα καο νη εθαξκνγέο ηεο Γηαρείξηζεο ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο απμάλνληαη 

κε γεσκεηξηθή πξφνδν ηα ηειεπηαία ρξφληα. Οη παξάγνληεο πνπ ζπλεηέιεζαλ ζε 

κεγάιν βαζκφ ζηελ αχμεζε απηή ζεσξνχληαη ε εηζβνιή ησλ πνιπεζληθψλ ζηελ 

ειιεληθή αγνξά, ε επέθηαζε ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, ε εκθάληζε κε 

θεξδνζθνπηθψλ εηαηξεηψλ κε ζηφρν ηε δηάδνζε ηεο δηαρείξηζεο ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο θαη ησλ Logistics, θαζψο θαη ε ζπλερήο εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ε 

δεκηνπξγία πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ Logistics.  

Δπηπξφζζεηα, ζεκαληηθή ψζεζε ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα ζηελ Διιάδα, έδσζαλ νη 

Οιπκπηαθνί Αγψλεο ηνπ 2004. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη θαηά ηα έηε 2002 θαη 

2003 ζεκεηψζεθε αχμεζε ηνπ θιάδνπ ζηελ Διιάδα θαηά 12,3% θαη ην 2004 θαηά 

12,8% (Φσιίλαο, 2014). 

ηελ Διιάδα ε ζπκκεηνρή ηνπ θιάδνπ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζην ΑΔΠ θηάλεη 

πεξίπνπ ην 10% θαη απφ απηφ ζπκπεξαίλεη θαλείο ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ θιάδνπ θαη 
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ηελ αλάγθε βειηηζηνπνίεζεο. ήκεξα ε αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ειιεληθψλ 

εθνδηαζηηθψλ αιπζίδσλ θαη Logistics βξίζθνληαη ζηε 71
ε
 ζέζε, γεγνλφο θαζφινπ 

επράξηζην, φηαλ γεηηνληθέο ρψξεο φπσο ε Σνπξθία θαη ε Ρνπκαλία βξίζθνληαη ζηελ 

29
ε
 θαη 50

ε
 ζέζε αληίζηνηρα (World Bank, 2016 in Logistics Performance Index 

ranking 2012). 

Σα πξνβιεκαηηθά ζεκεία πνπ έρνπλ εληνπηζηεί ζηνλ θιάδν ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο ζηελ Διιάδα είλαη ηα εμήο: 

 Πνιπλνκία, ε νπνία δεκηνπξγεί κηα αζάθεηα κε απνηέιεζκα ηελ δηαθνξεηηθή 

εξκελεία απφ πιεπξάο ππεξεζηψλ θαη δεκφζησλ ιεηηνπξγψλ. 

 Υακειφο βαζκφο outsourcing (πεξίπνπ 18%), ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

αληίζηνηρνπο βαζκνχο ζηελ ππφινηπε Δπξψπε (πεξίπνπ 80%). 

 Απνπζία πνιπηξνπηθήο κεηαθνξάο θαη ππνηππψδεο δηείζδπζε ησλ 

ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ ζηηο εκπνξηθέο κεηαθνξέο. 

 

Άκεζν απνηέιεζκα απηψλ είλαη ε Διιάδα ηνπ 2016 λα παξακέλεη ηδηαίηεξα 

εμαξηεκέλε απφ ηηο νδηθέο εκπνξηθέο κεηαθνξέο (98% ησλ ρεξζαίσλ κεηαθνξψλ 

ζηελ Διιάδα είλαη νδηθέο, φηαλ ζηελ ππφινηπε Δπξψπε θπκαίλεηαη ζε επίπεδα ηεο 

ηάμεο ηνπ 72%). 

 Μεγάινο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ κηθξνχ κεγέζνπο. 

 Τςειά θφζηε κεηαθνξάο. Με ηελ άλνδν ησλ ηηκψλ ζηα θαχζηκα, ηελ αχμεζε 

ηνπ θφζηνπο ησλ δηνδίσλ θαη ησλ αζθαιίζηξσλ, ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο 

κεηαθνξάο, έρεη απμεζεί ζεκαληηθά. 

 Καθφ νδηθφ δίθηπν κε ειιηπείο ππνδνκέο. 

 Απνηξεπηηθφ πεξηβάιινλ επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη επελδχζεσλ, κε έληνλα 

γξαθεηνθξαηηθά πξνβιήκαηα. 
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 Έιιεηςε ζηξαηεγηθνχ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ. 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε επηδείλσζε ηα παξαπάλσ πξνβιεκαηηθά ζεκεία ηεο ειιεληθήο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη Logistics κε απνηέιεζκα απφ ην 2010 έσο ην 2011 λα 

κεησζεί θαηά 12% ν φγθνο ησλ κεηαθεξφκελσλ θνξηίσλ θαη θαηά 31% ην 

κεηαθνξηθφ έξγν. Δπηπξφζζεηα, νη εζληθέο κεηαθνξέο κέζα ζην έηνο απηφ κεηψζεθαλ 

θαηά 33%, ελψ ε κείσζε ζηηο δηεζλείο κεηαθνξέο ήηαλ ηεο ηάμεο ηνπ 17%. 

Παξά ηα αξλεηηθά απηά ζηνηρεία αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη απφ αξραηνηάησλ ρξφλσλ ε 

γεσγξαθηθή ζέζε ηεο Διιάδαο ηεο δίλεη ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ζηηο εκπνξηθέο 

ζπλαιιαγέο, δηφηη ελψλεη ηηο αγνξέο ηεο Αζίαο κε ηηο αγνξέο ηεο Γχζεο (Δπξψπε – 

Ακεξηθή) κέζσ ηεο δηψξπγαο ηνπ νπέδ (Greek Cold Storage & Logistic Association, 

2016). 

Δπηπξφζζεηα, ε παξαρψξεζε ησλ ηαζκψλ Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ (ΔΜΠΟ) ηνπ 

Πεηξαηά θαη ηεο Θεζζαινλίθεο ζε ηδηψηεο, απνηειεί κηα ζεκαληηθή εμέιημε ηνπ 

θιάδνπ (ΟΛΠ, 2014). Σέινο, ζηνλ θιάδν ησλ κεηαθνξψλ ππάξρεη ε βάζηκε πιένλ 

ειπίδα ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, ν νπνία ζα κεηψζεη ζεκαληηθά ην 

ρξφλν θαη ην θφζηνο ησλ νδηθψλ δξνκνινγίσλ (Λάγηνπ, 2008). 

 

2. 5. Η ςημαςία και οι ςτόχοι τησ εφοδιαςτικήσ αλυςίδασ 

Ζ ζεκαζία ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο είλαη κεγάιε ηφζν γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνλ 

θαηαλαισηή, φζν θαη γηα ην πεξηβάιινλ. Οη θαηαλαισηέο επσθεινχληαη δηφηη ζε φιε 

ηελ αιπζίδα νη αλάγθεο ηνπ θαηαλαισηή ηίζεληαη σο βαζηθφο ζηφρνο θαη κε ηνλ 

ηξφπν απηφ κεηνπζηψλνληαη νη πξαγκαηηθέο αλάγθεο ζε ηθαλνπνίεζε κέζα απφ 

πξαθηηθνχο ηξφπνπο δηαθίλεζεο. 

Δπηπξφζζεηα κέζα απφ ηηο εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο απμάλεηαη ε πνηθηιία ησλ αγαζψλ 

ζηα νπνία έρεη πξφζβαζε ν θαηαλαισηήο, δηαζθαιίδεηαη ε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ 
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θαη ππεξεζηψλ θαη εμαζθαιίδεηαη δηαζεζηκφηεηα αγαζψλ έηζη ψζηε ν θαηαλαισηήο 

λα βξίζθεη ην πξντφλ πνπ ζέιεη, ζε θαιή πνηφηεηα θαη ζην ρξφλν πνπ ην επηζπκεί. 

Ζ ζεκαζία ηελ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο είλαη πνιχ κεγάιε, δηφηη 

κέζα απφ ηηο δξάζεηο ζπλεξγαζίαο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα, 

επηηπγράλεηαη κεγαιχηεξε πξνζαξκνγή θαη βησζηκφηεηα ζηα λέα δεδνκέλα ηεο 

αγνξάο. Μέζα ζην ζπλεξγαηηθφ απηφ πιαίζην επηηπγράλνληαη θαιχηεξεο ιχζεηο θαη 

πξαθηηθέο ζε ιεηηνπξγηθφ επίπεδν, κεγαιχηεξε θαηλνηνκία θαη εληνπηζκφο 

θηελφηεξσλ θαη θαιχηεξεο πνηφηεηαο πξψησλ πιψλ. 

Δηδηθφηεξα, γηα ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ε ζεκαζία ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

είλαη θαίξηα, δηφηη ηνπο δίλεη δπλαηφηεηεο βησζηκφηεηαο, κέζα ζην ηδηαίηεξα 

αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο παγθφζκηαο αγνξάο (Μαιηλδξέηνο, 2015). 

Σέινο, ε ζεκαζία ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο είλαη κεγάιε θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο. πγθεθξηκέλα ε αλάπηπμε ηεο Βηψζηκεο Γηαρείξηζεο ηεο 

Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο θαη ηεο Πξάζηλεο Γηαρείξηζεο ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο, 

ελζσκαηψλνπλ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζή 

ηεο. Γηάθνξεο πξαθηηθέο πνπ πξνσζνχληαη είλαη ε επξχηεξε νηθνινγηθή 

επαηζζεηνπνίεζε, ε ζέζπηζε θαη ε ηήξεζε λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζηηο επηρεηξήζεηο, ε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ε 

αλαθχθισζε πξντφλησλ θαη ε αμηνπνίεζε απνβιήησλ ζε φια ηα ζηάδηα ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο (Μαιηλδξέηνο, 2015). 

Όζνλ αθνξά ζηνπο ζηφρνπο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, βαζηθφο ζηφρνο ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο απνηειεί ε ηθαλνπνίεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζηφρσλ κε ην 

κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο θαη ζπλεπψο απαξαίηεην είλαη λα επηδηψθεη ηελ πςειή 

πνηφηεηα ζε φια ηα ζηάδηα ηεο αιπζίδαο, ελψ ηαπηφρξνλα λα θξαηάεη φζν ην δπλαηφλ 

ρακειφηεξα ην θφζηνο κε ην νπνίν επηηπγράλεηαη ε πνηφηεηα απηή. Δπηκέξνπο ζηφρνη 
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ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο είλαη ην πςειφ επίπεδν εμππεξέηεζεο κε ζσζηή 

δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ, ε ειαρηζηνπνίεζε απνθιίζεσλ απφ ηηο πξνβιέςεηο θαη 

ηηο αβεβαηφηεηεο θαη ν έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ζε φια ηα ζηάδηα 

(Μαιηλδξέηνο, 2015). 

 

 

ρήκα 2: Απεηθφληζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, απφ ηηο πξψηεο χιεο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο, ζηνπο 

παξαγσγνχο θαη δηαλνκείο θαη έπεηηα ζηνπο πσιεηέο θαη θαηαλαισηέο. Πηγή: 
https://www.swtc.edu/academics/programs/business/supply-chain-management 

 

 

 

 

Πίλαθαο 3: χγθξηζε θιαζηθήο δηνίθεζεο – δηνίθεζεο εθνδηαζηηθήο, αλά δξαζηεξηφηεηα 

 

 

https://www.swtc.edu/academics/programs/business/supply-chain-management
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2. 6. «Πράςινη» Εφοδιαςτική Αλυςίδα – Green Supply Chain 

Ζ ηδέα ηεο «πξάζηλεο» εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, δηαηππψζεθε αξρηθά απφ ην 

Manufacturing Research Centre ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Michigan ην 1996, ε νπνία 

επηθεληξσλφηαλ ζηελ απαηηνχκελε πξνζνρή πνπ πξέπεη δίλεηαη ζην πεξηβαιινληηθφ 

απνηχπσκα ησλ δηαδηθαζηψλ κηαο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Οπζηαζηηθά, κε ζθνπφ ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ απφ ηηο δηαδηθαζίεο 

θαηά κήθνο ηεο αιπζίδαο, κε παξάιιειε κεγηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο ησλ 

ρξεζηκνπνηνχκελσλ πφξσλ. 

Δθείλε ηελ επνρή, απηή ε ζεσξία ρξεζηκνπνηήζεθε θπξίσο ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ 

ηνκέα. ηε ζπλέρεηα φκσο, ν Sarkis Joseph (1998) ζεκείσζε φηη, ε «πξάζηλε» 

εθνδηαζηηθή αιπζίδα ζπκπεξηιακβάλεη ηα εζσηεξηθά logistics ηεο επηρείξεζεο 

(δηαρείξηζε πιηθψλ), ηα εμσηεξηθά (ηππνπνίεζε θαη ζπζθεπαζία πξντφλησλ) θαη ηα 

reverse logistics (επηζηξνθέο πξντφλησλ). 

Δπίζεο, ν M. H. Nagel (2000) πξφζζεζε πσο ε «πξάζηλε» αιπζίδα θαιχπηεη φιεο ηηο 

δηαδηθαζίεο απφ ηελ παξαγσγή σο ηε ρξεζηκνπνίεζε-εθκεηάιιεπζε ησλ πιηθψλ. 

Σέινο, ε γλψκε ηνπ Jeremy Hall (2000) είλαη πεξηζζφηεξν πεξηεθηηθή θαζψο ζεσξεί 

κηα ηέηνηνπ ηχπνπ αιπζίδα σο έλα νηθνινγηθφ επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην θαζ’ φιε ηε 

δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο, απφ ηελ αγνξά πξψησλ πιψλ ζηελ παξαγσγή θαη ηελ 

θαηαλάισζε θαη ηέινο ηελ αλαθχθισζε ησλ απνβιήησλ πξντφλησλ, κε ζθνπφ ηελ 

αεηθφξν αλάπηπμε θνηλσλίαο θαη επηρείξεζεο. 
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ρήκα 3: Ζ «πξάζηλε» εθνδηαζηηθή αιπζίδα ησλ αγξν-δηαηξνθηθψλ πξντφλησλ. 
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Δηθφλα 1: «Ζιηαθφ» ζεξκνθήπην 

 

2. 7. Σα Logistics τησ Αγροτικήσ Παραγωγήσ (Agricultural Logistics) 

Oη Zhang & Li (2012), φξηζαλ ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ 

«agri-food supply chain», σο έλα δίθηπν επηρεηξήζεσλ ζρεηηδφκελεο κε ηα ηξφθηκα 

φπνπ κέζσ απηψλ ηα ηξφθηκα δηαθηλνχληαη απφ ηελ παξαγσγή ζηελ θαηαλάισζε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πξν ηεο παξαγσγήο (πξνκήζεηεο θιπ). 

ε απηφλ ηνλ νξηζκφ φκσο, δε δηαθξίλνπκε ηελ εκπινθή ησλ logistics. 

Έλαο αξηζκφο αιιαγψλ ζηε βηνκεραλία ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, έρεη νδεγήζεη ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο ζην λα επαλαπξνζδηνξίζνπλ ηνπο 

ξφινπο, ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ε παξαγσγή-

παξνρή θαη ε δήηεζε δελ πεξηνξίδνληαη πιένλ εληφο κνλάρα κηθξψλ πεξηνρψλ ή 

θξαηψλ, αιιά έρνπλ γίλεη δηεζλείο δηαδηθαζίεο. Δπηπξφζζεηα, νη πνηθηιίεο απηψλ ησλ 

πξντφλησλ έρνπλ απμεζεί ζεκαληηθά, ελψ νη απαηηήζεηο ησλ αγνξψλ φζνλ αθνξά ηελ 

πνηφηεηα, ηε δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ αιιά θαη ηεο παξάδνζεο θαη ηεο αεηθφξηαο ησλ 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ, απμάλνληαη θη απηέο ζπλερψο. 
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Ζ θνηλή πνιηηηθή ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ. ζρεηηθά κε ηα αγξνηηθά πξντφληα, εζηηάδεη 

ζηελ πνηφηεηα θαη φρη ζηελ πνζφηεηα. Βνεζά θαη πξνηξέπεη ηνπο παξαγσγνχο φρη 

κφλν ζην λα παξάγνπλ, αιιά θαη ζην λα πξνζηαηεχνπλ ην πεξηβάιινλ θαη ηα δψα πνπ 

αμηνπνηνχλ θαηά ηελ παξαγσγή. 

Κχξηα ζεκεία ηεο αγξνηηθήο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. γηα ην 2013 (European Union, 2013), 

είλαη: 

1. Δλζάξξπλζε ησλ αγξνηψλ ψζηε λα θαιιηεξγνχλ κε αζθάιεηα γηα ην 

πεξηβάιινλ, πνζφηεηεο ηξνθίκσλ φρη ππεξβνιηθέο, κε πςειή πνηφηεηα, 

ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ αγξνηηθή νηθνλνκία αιιά παξάιιεια θξνληίδνληαο 

ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ δσηθφ ηνπο πιεζπζκφ βάζεη ησλ πςειφηεξσλ 

πξνδηαγξαθψλ. 

2. Παξόηξπλζε ησλ θαηαλαισηψλ, λα επηιέγνπλ ηα ηξφθηκα ηνπο χζηεξα απφ 

ζσζηή πιεξνθφξεζε πάλσ ζε απηά, κέζσ ηεο αλάγλσζεο ησλ εηδηθψλ 

ζρεκαηηθψλ παξαζηάζεσλ πνπ ππάξρνπλ ηππσκέλεο ζηηο ζπζθεπαζίεο. Οη 

εηηθέηεο απηέο, ππνδεηθλχνπλ ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή πξνέιεπζεο ηνπ 

πξντφληνο, εάλ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί παξαδνζηαθέο ηνπηθέο κέζνδνη 

παξαζθεπήο θαη ζπζηαηηθά (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ νξγαληθψλ). 

Δπίζεο, θαζηζηνχλ ηα επξσπατθά πξντφληα πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθά ζηηο 

δηεζλείο αγνξέο. 

3. Πξνώζεζε ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ θαιιηέξγεηα γεο θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ 

ηξνθίκσλ, ψζηε λα απμεζεί ε παξαγσγηθφηεηα θαη λα κεησζνχλ νη αξλεηηθέο 

επηξξνέο ζην πεξηβάιινλ. 

4. Δλζάξξπλζε δίθαησλ εκπνξηθψλ ζρέζεσλ κε ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ηεο 

Έλσζεο, κέζσ ηεο κείσζεο ησλ επηρνξεγήζεσλ ηεο Δ.Δ. γηα ηηο εμαγσγέο, 

γεγνλφο πνπ δηεπθνιχλεη ηηο ρψξεο απηέο λα πσινχλ ηελ παξαγσγή ηνπο. 
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Ωο αληίδξαζε ζε απηέο ηηο ζπλερείο αιιαγέο θαη πξνθιήζεηο, νη επηρεηξήζεηο θαη φζνη 

εκπιέθνληαη ζηνλ ρψξν ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη ηνπ ηξνθίκνπ, εξγάδνληαη 

πάλσ ζηελ θαηλνηνκία ζρεδηάδνληαο θαη εηζάγνληαο ηερληθέο βειηίσζεο ηεο 

πνηφηεηαο, ησλ δηαδηθαζηψλ logistics αιιά θαη ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ (IS). 

 

Σα Logistcs ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο, απνηεινχλ κέξνο ηεο «βηνκεραλίαο» ησλ 

κνληέξλσλ Logistics θαη ζεκαίλνπλ ηε δηαδηθαζία θπζηθήο ξνήο ησλ αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ θαη ησλ ζρεηηθψλ κε απηά πιεξνθνξηψλ, απφ ην θέληξν ηεο αγξνηηθήο 

παξαγσγήο ζηελ θαηαλάισζε ησλ αγαζψλ απηψλ. 

πκπεξηιακβάλνπλ: 

 Σελ παξαγσγή 

 Σε κεηαπψιεζε 

 Σε κεηαθνξά θαη ηε θφξησζε απφ θαη πξνο 

 Σε ζπζθεπαζία 

 Σελ απνζήθεπζε θαη ηε δηαλνκή 

 Σελ πψιεζε 

 Σε ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ 

 

Θα ιέγακε φηη εκπιέθνπλ γεληθφηεξα ηνπο ηνκείο ηεο παξαγσγήο, ηεο κεηαθνξάο θαη 

ηεο θαηαλάισζεο θαζψο «ζπλδένπλ» παξαγσγνχο κε θαηαλαισηέο αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ κέζσ δηάθνξσλ εκπιεθφκελσλ νκάδσλ φπσο νη έκπνξνη-κεηαπσιεηέο, νη 

βηνκεραλίεο ηππνπνίεζεο νη κεηαθνξείο θιπ. ηφρνο ησλ Agri-logistics, είλαη λα 

μεπεξληνχληαη ηα εκπφδηα ηνπ ρξφλνπ, ηνπ θφζηνπο θαη ησλ απνζηάζεσλ πξνσζψληαο 

ηελ αζθαιή θαη απνηειεζκαηηθή κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε ησλ αγαζψλ. Να 
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βειηηψλνπλ επίζεο ηηο πξνζηηζέκελεο αμίεο ησλ πξντφλησλ απηψλ κεηψλνληαο 

παξάιιεια ηα θφζηε θαη ηα ξίζθα πνπ αλαιακβάλνπλ νη εκπιεθφκελνη ζηελ αγνξά. 

(Chen & Xie, 2007) 

Σα Agri-logistics θαιχπηνπλ ηηο δηαδηθαζίεο logistics θπξίσο ηξηψλ ηχπσλ πξντφλησλ: 

1. Σηο εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ πξντφλησλ (φπσο 

θαθάν, ζηηάξη, ζφγηα, θαθέο θιπ) ηα νπνία θέξνπλ παξφκνηα πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά (commodities). ε απηέο ηηο δηεζλείο αγξν-εθνδηαζηηθέο 

αιπζίδεο, ηα αγξνηηθά πξντφληα εκπνξεχνληαη ζηηο αλνηρηέο αγνξέο ψζηε 

ηειηθά λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θπξίσο σο πξψηεο χιεο γηα βηνκεραλίεο πνπ ζα 

ηα επεμεξγαζζνχλ γηα λα παξάγνπλ ηειηθά πξντφληα δηαηξνθήο. Μηα 

ζεκαληηθή ηάζε ζηηο αιπζίδεο απηνχ ηνπ είδνπο, είλαη ε δεκηνπξγία 

εθνδηαζηηθψλ αιπζίδσλ «πηζηψλ» ζε ζπγθεθξηκέλα πξφηππα παξαγσγήο 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ (de-commoditizing of goods) ηα νπνία ζα έρνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο θαη ζπκθσλεκέλεο πξνδηαγξαθέο. 

2. Σηο εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο εππαζψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ (φπσο θξέζθα 

ιαραληθά, ινπινχδηα, θξνχηα, ςάξηα, παηάηεο θιπ). Γεληθά, νη αιπζίδεο 

απηέο απνηεινχληαη απφ θαιιηεξγεηέο, κεζάδνληεο, ρνλδξέκπνξνπο, 

εηζαγσγείο θαη εμαγσγείο, ιηαλνπσιεηέο θαη ηέινο ηα θαηαζηήκαηα πψιεζεο 

κε ηηο παξερφκελεο πξνο ηνλ πειάηε ππεξεζίεο. Όια απηά ηα ζηάδηα 

αθήλνπλ αλαιινίσηα ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαπάλσ 

πξντφλησλ, γεγνλφο πνπ πξνζδίδεη πξνζηηζέκελε αμία. Οη θχξηεο δηαδηθαζίεο 

πνπ αθνινπζνχληαη, είλαη: ε παξαιαβή, ε απνζήθεπζε ππφ ζπγθεθξηκέλεο 

αηκνζθαηξηθέο ζπλζήθεο, ε ζπζθεπαζία, ε κεηαθνξά θαη εηδηθά ε εκπνξία 

ησλ εηδψλ απηψλ. Μηα ζεκαληηθή ηάζε εδψ, είλαη ε αχμεζε ησλ ζπλεξγηψλ 

κεηαμχ «παηθηψλ» δηεζλψο θαη κε καθξνρξφληεο ζπκβάζεηο ζπλεξγαζίαο κε 
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ζηφρν ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ παξαπάλσ δηαδηθαζηψλ ζηαζεξά ζε εηήζηα 

βάζε. 

3. Σηο εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο πξντφλησλ πςειήο αμίαο ηα νπνία έρνπλ 

επεμεξγαζηεί (φπσο γαιαθηνθνκηθά, πξντφληα θξέαηνο). Οη αιπζίδεο απηέο, 

παξάγνπλ ηειηθά αγαζά πξννξηδφκελα γηα ηελ άθξε ηεο εθνδηαζηηθήο 

(θαηαζηήκαηα ιηαληθήο) θαη ραξαθηεξίδνληαη θπξίσο απφ ζηελέο 

επαγγεικαηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ πξνκεζεπηψλ θαη ιηαλνπσιεηψλ δηεζλψο, 

πνπ αθνινπζνχληαη απφ καθξνρξφληα ζπκβφιαηα ππφ ζπγθεθξηκέλεο 

πξνδηαγξαθέο. 

 

Θα ιέγακε φηη, ηα agri-logistics αθνξνχλ φιεο εθείλεο ηηο δηαδηθαζίεο ζε κηα 

εθνδηαζηηθή αιπζίδα, πνπ ηαηξηάδνπλ ηελ παξαγσγή αγξνηηθψλ πξντφλησλ απφ ην 

ρσξάθη κε ηε δήηεζε ηέηνηνπ είδνπο αγαζψλ απφ ηελ αγνξά. ηφρνο, λα επηηχρνπλ ην 

ζσζηφ αγξνηηθφ πξντφλ, ζην ζσζηφ ζεκείν, ζηνλ ζσζηφ ρξφλν, ζχκθσλν κε ηηο 

θαηάιιειεο πξνδηαγξαθέο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνδηαγξαθψλ πνηφηεηαο θαη 

βησζηκφηεηαο), ζηε ρακειφηεξε δπλαηή ηηκή. Σα εκπιεθφκελα κέιε ζε ηέηνηεο 

αιπζίδεο, αληηιακβάλνληαη θηλδχλνπο πνπ ειινρεχνπλ φπνπ πνηνηηθά πξντφληα 

κπνξνχλ εχθνια λα παξαθκάζνπλ ιφγσ απεξηζθεςίαο ελφο άιινπ κέινπο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε απνζήθεπζε ελφο θνξηίνπ γάιαθηνο ζε κηα ξάκπα πνπ «ινχδεηαη» απφ 

ηνλ θαπηφ ήιην. 
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ρήκα 4: Παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηελ θαηλνηνκία 

 

 

 

 

2. 7. 1. χεδιάζοντασ μια Αγρο-εφοδιαςτική Αλυςίδα 

Οη Αγξν-εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο, είλαη εθηφο ησλ άιισλ θαη νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα 

ηα νπνία θαηαλέκνπλ νθέιε αιιά θαη ξίζθα κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπο. Δπνκέλσο, 

ελδπλακψλνπλ εζσηεξηθνχο ηνπο κεραληζκνχο θαη εληζρχνπλ θίλεηξα θαηά κήθνο ηεο 

αιπζίδαο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πνηνηηθή απφδνζε ηεο παξαγσγήο θαη νη 

δεζκεχζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο ζπκθσλεκέλεο παξαδφζεηο ησλ πξντφλησλ (Lyer & 

Bergen, 1997 / Lambert & Cooper, 2000). Μεηαμχ ηνπο νη αιπζίδεο αιιά θαη ηα κέιε 

απηψλ, ζπλδένληαη κε ηηο αμίεο ηνπ ακνηβαίνπ πξνγξακκαηηζκνχ κνηξαδφκελνη ηελ 

πιεξνθνξία, ηελ ηήξεζε ησλ πνηνηηθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηνπ ζπκθσλεκέλνπ φγθνπ 

παξαγσγήο πξντφλησλ. Σα παξαπάλσ ζπκβάινπλ ζηελ απφθηεζε πξνζηηζέκελεο 
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αμίαο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη απαηηνχλ απφ ηνλ θάζε ζπκκεηέρνληα ζηελ 

αιπζίδα, ζσζηή ζπλεξγαζία θαη ζπλερή βειηίσζε. 

Σπρφλ ελέξγεηεο πνπ ζα θνζηίζνπλ ζε έλαλ θξίθν ηεο αιπζίδαο, θαζνξίδνληαη θαηά 

έλα κέξνο απφ ηηο ελέξγεηεο πνπ έγηλαλ ή δελ έγηλαλ απφ άιινπο θξίθνπο. 

Έηζη, γίλεηαη θαηαλνεηφ πσο ρξεηάδεηαη εθηελήο πξνγξακκαηηζκφο απφ ηελ αξρή σο 

ην ηέινο ηεο αιπζίδαο, ψζηε λα επεξεάδνληαη ζεηηθά παξάγνληεο φπσο ε πξφβιεςε 

πσιήζεσλ, ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ αγνξψλ θαη ηεο παξαγσγήο, ε πξνψζεζε ησλ 

πσιήζεσλ θαη ε εηζαγσγή λέσλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά ή θαη λέσλ αγνξψλ πξνο 

εμεξεχλεζε. 

 

πγγξαθείο Οξηζκόο 

 

 

 

Li, Li, Chen, Li Li, Qin, Zheng (2012)  

 

Agricultural products logistics refers to 

moving material objects and related 

information from producer to consumer 

physically for meeting customer’s needs 

and achieve the value of agricultural 

products.  

 

 

 

Daoping, Feng, Lei (2012)  

 

 

 

The logistics of food crops is a special type 

of logistics of agricultural products. 

The production, circulation and sales of 

food crops matters to state strategic 

reserve.  

 

 

 

Liping (2009)  

 

Agricultural products logistics is a branch 

of the logistics industry, refers to physical 

flows of physical entities and related 

information from producer to consumer 

that satisfy consumer demand, including 

agricultural production, acquisition, 

transportation, storage, loading and 

unloading, handling, packaging, 

distribution processing, distribution, and 

information activities.  
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Yao, Cui, Ying, Wei (2009)  

 

Agriculture products logistics dynamic 

alliance provided a suitable mode for 

agriculture products logistics.  

 

 

 

 

Zhang, Wang (2011)  

 

Agricultural Products Logistics is one 

important part of economic behavior, 

which is to create value and surplus value 

with the purpose of the act. 

Modern agricultural products logistics is to 

use modern science and technology to 

service in modern society.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xu (2011)  

 

Based on the understanding of modern 

logistics, modern agricultural logistics can 

be defined as: an integrated industrial 

activities of integrated operation and 

management relying on advanced computer 

networks and information technology, 

integrating the use of modern transport and 

storage facilities, through a large number 

of business information instructions, 

engaged in agricultural transportation, 

storage, processing, handling, packaging 

and distribution processing, distribution 

and information processing. 

The aim is to optimize the distribution 

channels of agricultural products, reduce 

operating costs of agriculture-related 

enterprises in full range, and provide faster 

and better service to consumers of 

agricultural products.  

 

 

 

 

 

Li, Zhou, Wang (2012) 

 

Taking agricultural products as the core, 

the agricultural products logistics refers to 

the organic combination of the entity 

flowing from producer to receiver and the 

involving technology, organization, 

management and other basic functions. It 

consists of a series of links, such as 

agricultural production, purchase, 

transport, storage, loading and unloading, 

handling, packaging, distribution, 

circulation processing, information 

activities, and etc. and realizing 

agricultural product appreciation and 

organization objectives in the process.  
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Wang (2012)  

 

Agricultural products logistics is a branch 

of the logistics industry, refers to physical 

flows of physical entities and related 

information from producer to consumer 

that satisfy consumer demand, including 

agricultural production, acquisition, 

transportation, storage, loading and 

unloading, handling, packaging, 

distribution processing, distribution, and 

information activities. 

Development objectives of agricultural 

products logistics is to increase value-

added of agricultural products, save 

distribution costs, improve circulation 

efficiency and reduce unnecessary losses, 

to some extent avoid market risks  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gan, Zhu, Zhang (2011)  

 

It is defined agricultural product logistics 

is the economic activity from agricultural  

product producer to the consumers in order 

to satisfy customers’ demands, including 

the links such as agricultural product 

production, purchasing, transportation, 

storage, loading and unloading, handling, 

package, processing, distribution and 

information processing.  

 

 

 

 

 

Tan, (2012)  

 

Logistics in agriculture are activities 

associated within the process itself, to 

improve the quality of agricultural 

products. 

The logistical process is improving and 

ensuring the quality of agricultural 

products, reducing logistics costs, an 

optimal allocation of resources, promote 

the welfare and protection of the 

environment, strives for the development of 

agricultural product logistics in the 

direction of green logistics.  
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Federico (2011)  

 

Logistics plays a central role in modern 

agricultural production. 

The predominance of the logic of 

commodity trading, expressed by the 

standardization and international 

regulation of production, has been 

promoting the deepening of the territorial 

division of labor, leading to regional 

agricultural specialization. 

The enlargement of the agricultural 

productive spatial circuits has integrated 

the flows on a global scale, calling for ever 

further–reaching logistics in the linking up 

of the stages spatially separate from 

production.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shufeng,  

Liya, Wei (2010)  

Modern agriculture logistics should have 

12 functional elements of procurement, 

supply, 

storage, 

transportation, 

loading and unloading 

 sorting, 

packaging, 

distribution, 

distribution processing, 

marketing, 

recycling, and 

information control; 

the task of modern agriculture logistics 

management should not only put foot on 

solving to lower the logistics cost, and 

lessen and avoid the logistics operating 

risks, but also research how to promote all 

of function elements to comprehensively 

play the integrated effects to create 

plentiful “3rd party profit” of logistics 

enterprises, and become the source of 

power of the village lowering agricultural 

production cost raising agricultural 

economic benefit promoting the peasants to 

raise the income and push forward modern 

agricultural economic development.  

 

 

Πίλαθαο 4: Τπάξρνληεο νξηζκνί ησλ Logistics ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ 
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ρήκα 5: Σππηθή δηάηαμε κηαο Αγξν-εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

 

2. 7. 2. ημαντικά ζητήματα ςτον ςχεδιαςμό Αγρο-εφοδιαςτικήσ 

αλυςίδασ 

Ο ζρεδηαζκφο, ε δηνίθεζε θαη ε ιεηηνπξγία κηαο ηέηνηαο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, 

ζπκπεξηιακβάλεη κηα πνιχπινθε θαη ελνπνηεκέλε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο 

απνθάζεσλ. Απηφ, γίλεηαη πεξηπιέθεηαη φηαλ έρνπκε λα αζρνιεζνχκε κε θξέζθα, 

αλαιψζηκα θαη επνρηαθά πξντφληα ηα νπνία δηέπνληαη απφ κεγάιε ξεπζηφηεηα θαηά 

ηελ πξνζθνξά θαη ηελ δήηεζε ηνπο ζηελ αγνξά.  

χκθσλα κε ηνλ (Naoum Tsolakis, 2016) ν ζρεδηαζκφο ηεο αιπζίδαο πξέπεη λα 

ιακβάλεη ππφςε ζέκαηα φπσο, ν ζρεδηαζκφο ηεο ζπνξάο, νη πξαθηηθέο ζπγθνκηδήο, νη 

δηαδηθαζίεο επεμεξγαζίαο ησλ ηξνθίκσλ, νη κέζνδνη κάξθεηηλγθ, νη δηαδηθαζίεο 

Logistics, θάζεηε ελνπνίεζε θαη ηαπηφρξνλα νξηδφληηα ζπλεξγαζία, δηαρείξηζε 

πεξηβάιινληνο θαη ξίζθνπ, ελψ ηέινο αζθάιεηα ηξνθίκσλ θαη εμαζθάιηζε ηεο 

αεηθνξίαο. Μέζα απφ ηελ έξεπλα ηνπ, παξνπζηάδεη 13 άμνλεο πάλσ ζηνπο νπνίνπο 

ζηεξίδεηαη ν ζρεδηαζκφο κηαο αγξν-εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, φπσο ζα δνχκε 

παξαθάησ. 
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Πίλαθαο 5: εκαληηθνί παξάγνληεο θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ κηαο Αγξν-εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

 

1. Δπηινγή ηερλνινγηψλ θαιιηέξγεηαο. Καηά ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε, ε 

ζπλαθήο βειηίσζε ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ 

αγξνηηθή παξαγσγή εμειίρζεθε ζαλ έλα κέζν ηθαλνπνίεζεο ηεο απμαλφκελεο 

δήηεζεο γηα καδηθή παξαγσγή αγαζψλ. ήκεξα, ε πνηθηιία θφζηνπο ρξήζεο 

απηνχ ηνπ εμνπιηζκνχ, ε αλάγθε δηαθνξνπνίεζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ, νη 

θαλνληζκνί πεξί αζθάιεηαο ηξνθίκσλ θαη πεξηβάιινληνο αιιά θαη νη βηνινγηθέο 

θαη κεηεσξνινγηθέο επηπηψζεηο, ππνδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε αλάπηπμεο 

επηζηεκνληθψλ κνληέισλ γηα ηελ βέιηηζηε επηινγή εμνπιηζκνχ. ήκεξα, ε 

αλάζεζε ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο ηεο ρξήζεο εμνπιηζκνχ πνπ ρξεηάδεηαη γηα 

ηε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε, πξνβάιεη ζαλ κηα ζνθή επηινγή. 

 

2. Οηθνλνκηθφο ζρεδηαζκφο θαη επελδχζεηο. Ο θπξηφηεξνο θίλδπλνο θαηά ηελ 

αλάπηπμε κηαο ηέηνηαο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ψζηε απηή λα είλαη ζπλεξγαηηθή 

φζν ρξεηάδεηαη, θξχβεηαη ζηνπο ηνπηθνχο παξαγσγνχο θαη ζηελ έιιεηςε ηνπ 

απαηηνχκελνπ επαγγεικαηηζκνχ ηνπο, ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ 

πφξσλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα αληαπνθξηζεί θαλείο ζηα απζηεξά ζηάληαξ 
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«πνζφηεηαο», «πνηφηεηαο» θαη «ηηκήο» πνπ νξίδνληαη απφ ηνπο δηεζλείο 

ιηαλνπσιεηέο.  

 

 

3. ρέζεηο κεηαμχ ησλ ζπλεηαίξσλ. Οη κνληέξλεο αγξν-εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο, 

δνκνχληαη ζε πνιιαπιά θιηκάθηα, ζπκπεξηιακβάλνληαο έλαλ ζεκαληηθφ αξηζκφ 

κεηφρσλ κε θνηλνχο αιιά θαη αληηθξνπφκελνπο ζθνπνχο. Έηζη, ρξεηάδεηαη λα 

ζεκειησζνχλ γεξέο θαη καθξνπξφζεζκεο ζρέζεηο. Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα, έλαο 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ ζα νδεγήζεη ζε επηηπρή δηακφξθσζε θαη ζπληήξεζε 

ηεο αιπζίδαο, είλαη ε «ζπλεξγαζία» θαζψο θαηά ηνλ (Fisher and Hartman, 2010) 

«ε ζπλεξγαζία κπνξεί λα είλαη πην απνηειεζκαηηθή απφ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα 

σο έλα γεληθφ κνληέιν νξγάλσζεο, ψζηε λα επηηεπρζεί νηθνλνκηθή βειηίσζε». 

 

 

4. Καζνξηζκφο ηνπ δηθηχνπ εληφο ηεο αιπζίδαο. Ο ζρεδηαζκφο ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο, είλαη έλα δήηεκα δσηηθήο ζεκαζίαο θαζ’ φιε ηε ιεηηνπξγία θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο καθξνπξφζεζκα. πκπεξηιακβάλεη θξίζηκεο θαη 

ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ πιηθά, πξντφληα θαη πιεξνθνξίεο καδί κε ηα 

αλάινγα θφζηε γηα απηά. Οη απνθάζεηο απηέο είλαη κεηαμχ άιισλ ε αγνξά-

πξνκήζεηα, δηαλνκή-απνζήθεπζε ζηηο θαηά ηφπνπο απνζήθεο, πξνψζεζε ζηηο 

κνλάδεο επεμεξγαζίαο, ν ζρεδηαζκφο ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο, ν ζρεδηαζκφο ηνπ 

δηθηχνπ ησλ ιηαλνπσιεηψλ θαη ηέινο ε επηινγή ησλ αγνξψλ πνπ ζα πξνσζνχληαη 

ηα πξντφληα καδί κε ηηο αλαγθαίεο εθηηκήζεηο γηα ηηο πνζφηεηεο πνπ ζα 

ρξεηάδνληαη θαη ηηο αβεβαηφηεηεο ηνπ ρψξνπ. ηφρνο εδψ, είλαη λα 

ειαρηζηνπνηνχληαη ηα θφζηε θαηά κήθνο ηεο αιπζίδαο φπσο ηεο θαιιηέξγεηαο, ηεο 
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ζπνξάο, ηεο δηαινγήο, ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ δηαλνκψλ, δηαηεξψληαο 

παξάιιεια έλα ζεβαζηφ επίπεδν πξνζαξκνζηηθφηεηαο ζε κειινληηθέο αιιαγέο. 

 

5. Μέηξεζε απφδνζεο. Ζ εκπεηξία κέζσ ηεο πξάμεο, έρεη δείμεη φηη πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηεί ε επηηπρία ελφο νξγαληζκνχ καθξνπξφζεζκα, νη δηνηθήζεηο νθείινπλ 

λα εγθαηαζηήζνπλ έλα ζχζηεκα κέηξεζεο ηεο απφδνζεο ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο ελ πξνθεηκέλσ. Έλα «Performance Measurement System» επηηξέπεη ηελ 

θαηαγξαθή θαη εθηίκεζε ηεο ζπλνιηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ελψ ζπγρξφλσο 

παξέρεη ζηνηρεία γηα ζπγθξίζεηο κεγεζψλ θαη δεηθηψλ ηα νπνία βνεζνχλ ζηελ 

ράξαμε ζηξαηεγηθήο θαη απνθάζεσλ. Γεληθά, ε κέηξεζε ηεο απφδνζεο κηα 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο απνηειεί δηαδηθαζία πξφθιεζε, εηδηθά ζηηο κνληέξλεο 

αιπζίδεο, νη νπνίεο δηαζέηνπλ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ απαηηνχλ 

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο δηνίθεζεο. 

 

6. Γηαρείξηζε θηλδχλνπ. Σηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο, ππάξρεη ζπλερψο απμαλφκελν 

ελδηαθέξνλ απφ θπβεξλήζεηο, δηεζλείο νξγαληζκνχο, ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, 

νξγαλψζεηο θαηαλαισηψλ θαη άιινπο δηεζλείο θαη θαηά ηφπνπο ελδηαθεξφκελνπο, 

γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ζηνλ αγξνδηαηξνθηθφ ηνκέα. Σν ελδηαθέξνλ απηφ 

παξαθηλείηαη απφ παξάγνληεο φπσο, ε παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο, ζέκαηα 

αζθαιείαο ηξνθίκσλ θαη νη θιηκαηηθέο αιιαγέο. Σαπηφρξνλα, δηαηξνθηθά 

ζθάλδαια πνπ δεκνζηεχνληαη παγθνζκίσο, νη ηηκέο πξσηνγελψλ αγαζψλ πνπ 

απμάλνληαη θαη θιηκαηηθέο θαηαζηξνθέο, ππνγξακκίδνπλ εληνλφηεξα ηελ αλάγθε 

δηαρείξηζεο απηψλ ησλ θηλδχλσλ. 
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Οη κνληέξλεο αγξνδηαηξνθηθέο αιπζίδεο, θινλίδνληαη απφ πνηθίινπο θηλδχλνπο, 

θπζηθνχο, ηερλνινγηθνχο ή αλζξψπηλνπ παξάγνληα, ζρεηηθνχο κε ηα θαηξηθά 

θαηλφκελα-θπζηθέο θαηαζηξνθέο, πεξηβαιινληηθνχο-βηνινγηθνχο, ζρεηηθνχο κε ηηο 

αγνξέο ή ηηο ππνδνκέο θαη ηέινο ην δεκφζην ηνκέα θαη ηα λνκνζεηήκαηα. Οη θίλδπλνη 

απηνί απεηινχλ ηηο αιπζίδεο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, αθφκα θαη κε θαηάξξεπζε. 

Πνιιέο κειέηεο έρνπλ εθπνλεζεί πάλσ ζε απηφ θαη ελ πξνθεηκέλσ, ε Παγθφζκηα 

Σξάπεδα κέζσ ηνπ «Agricultural Risk Management Team», δηαηχπσζε κηα 

κεζνδνινγία ζηεξηδφκελε ζε ηξεηο άμνλεο: πεγέο θηλδχλσλ, ζηξαηεγηθέο ησλ 

ζπλεηαίξσλ θαη πνιηηηθέο ησλ θπβεξλήζεσλ, ψζηε λα αμηνινγνχληαη νη θίλδπλνη θαη 

λα επηιχλνληαη ηπρφλ πξνβιήκαηα. 

 

 

Πίλαθαο 6: Μήηξα βαζκνλφκεζεο θηλδχλσλ 

 

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, θάζε ζηνηρείν θηλδχλνπ δηαθξίλεηαη απφ 

πηζαλφηεηεο (πςειή, κεζαία, ρακειή). ε δεχηεξν επίπεδν θαηαγξάθεηαη ε 

ζνβαξφηεηα ηνπ θηλδχλνπ (πςειή, ρακειή). 
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7. Βησζηκφηεηα. Ζ βησζηκφηεηα κηαο αγξν-εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, πξνβάιεη σο 

παξάγνληαο κείδνλνο ζεκαζίαο φηαλ ζρεδηάδνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ δίθηπα ζηα 

νπνία ε θεξδνθνξία θαη νη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο πξέπεη λα είλαη 

ηζνξξνπεκέλεο. Οη ελδηαθεξφκελνη παξάγνληεο, θαινχληαη λα πηνζεηήζνπλ 

ζπγθεθξηκέλν επίπεδν αθνζίσζεο ζε βηψζηκεο πξαθηηθέο, βάζεη ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ «Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο», θπξίσο ιφγσ πηέζεσλ 

θαλνληζκψλ ησλ εθάζηνηε θπβεξλήζεσλ, «Με Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ», 

αθηηβηζηψλ θαη ηνπ παγθφζκηνπ αληαγσληζκνχ ν νπνίνο θηλείηαη θαη απηφο βάζεη 

αζθαιψλ πξαθηηθψλ. 

Οη πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ κέξνο θαηά κήθνο κηα αιπζίδαο, 

κπνξνχλ λα γίλνπλ ππεχζπλεο γηα ζεκαληηθφ κεξίδην ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο 

ελέξγεηαο θαη πφξσλ θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ πξνβάινπλ ζηνλ 

αγξν-δηαηξνθηθφ ηνκέα, φπσο αχμεζε θπθινθνξηαθψλ πξνβιεκάησλ ζην νδηθφ 

δίθηπν, εθπνκπέο αεξίσλ ξχπσλ, ερνξχπαλζε, πγηεηλή θαη αζθάιεηα εξγαδνκέλσλ θαη 

πνιηηψλ. Σέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη, ε ζπγθνκηδή κε δηάθνξνπο ηχπνπο 

κεραλεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαχζηκα, ε πνιιαπιή δηαθίλεζε θαη κεηαθνξά, ε 

απνζήθεπζε πξντφλησλ γηα κεγάιν δηάζηεκα θαη ηέινο ε παξαγσγή αγαζψλ κε 

ηερληθέο ιηγφηεξν θηιηθέο γηα ην πεξηβάιινλ.  

Ζ θχζε ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ είλαη ηέηνηα (αθαλφληζηε ζπζθεπαζία, θνξηία 

ρχδελ), πνπ ρξεηάδεηαη αλάπηπμε ηδηαίηεξεο ππνδνκήο θαηά ηε κεηαθνξά-δηαθίλεζε 

ηνπο ψζηε λα είλαη θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ. Άιισζηε ε δηαδηθαζία ηεο κεηαθνξάο 

επζχλεηαη γηα ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο πεξηβαιινληηθήο δεκίαο, επνκέλσο 

ζπδεηήζεηο πεξί επηινγήο νρεκάησλ, βέιηηζηεο δηαδξνκήο θαη δξνκνινγίσλ 

εγείξνληαη ζπλερψο θαη πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε καθξνπξφζεζκα. 

 



~ 51 ~ 
 

8. Γηαρείξηζε πνηφηεηαο. Ο φξνο «δηαρείξηζε πνηφηεηαο» θαη ε θαηάξηηζε πνηνηηθψλ 

πξνδηαγξαθψλ πξντφλησλ, είλαη ζπλδεδεκέλνη κε ηελ αζθάιεηα ηξνθίκσλ. Οη 

πξνδηαγξαθέο πξνζθέξνπλ ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα πξντφληα, 

ηηο ππεξεζίεο, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο παξαζθεπέο βνεζψληαο ηνπο παξαγσγνχο λα 

γίλνληαη αληαγσληζηηθφηεξνη. Σν 2005, ν «ISO» (International Organization of 

Standarization) ν κεγαιχηεξνο δηεζλήο νξγαληζκφο πξνηχπσλ, ζέζπηζε ην ISO 

22000:2005 ην νπνίν θαζνξίδεη ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ αλάπηπμε θαη 

ρξήζε ελφο ζπζηήκαηνο αζθάιεηαο ηξνθίκσλ. Απηέο, ππνδεηθλχνπλ πσο ν θνξέαο 

πνπ ην δηαζέηεη έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ειέγρεη πηζαλνχο δηαηξνθηθνχο θηλδχλνπο, 

ψζηε ην ηειηθφ αγαζφ λα είλαη αζθαιέο θαηά ηελ θαηαλάισζε ηνπ απφ ηνλ 

άλζξσπν. Αλάινγνη νξγαληζκνί ππάξρνπλ θαη ηνπηθά αλά θξάηνο (πρ Βξεηαλία, 

Απζηξαιία), νη νπνίνη ζεζπίδνπλ θαη δηθά ηνπο πνηνηηθά θξηηήξηα. 

 

9. Γηαθάλεηα, αζθάιεηα ηξνθίκσλ θαη αληρλεπζηκφηεηα. Ζ δηαζθάιηζε ηεο 

δηαθάλεηαο ζηελ αιπζίδα, απνηειεί ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ πνπ εγγπάηαη έιεγρν 

ηεο παξαγσγήο, πξνσζεί ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ηξνθίκσλ, 

δηαζθαιίδεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ θαηαλαισηψλ, ππνζηεξίδεη ηε δηαθνξεηηθφηεηα 

ησλ πξντφλησλ (θαηλνηνκία) θαη ηέινο δηεθδηθεί νηθνλνκηθά νθέιε (θέξδε). Ο 

φξνο «δηαθάλεηα» κπνξεί λα αλαιπζεί απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο. ηηο 

εθνδηαζηηθέο πηνζεηνχκε ηνλ αθφινπζν νξηζκφ, «…είλαη ην εχξνο ζην νπνίν φινη 

νη ελδηαθεξφκελνη έρνπλ ην δηθφ ηνπο κεξίδην θαηαλφεζεο θαη πξφζβαζεο ζε 

απηφ, νη δεηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα πξντφληα, ρσξίο λα ππάξρνπλ 

θαζπζηεξήζεηο θαη δηαζηξεβιψζεηο» (Hofstede et al., 2005; Deimel et al., 2008). 
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ε απηφ ην πιαίζην, ε αλάγθε ηεο δηαθάλεηαο είλαη αξκνδηφηεηα φισλ ησλ 

ζπλεηαίξσλ-κειψλ ηεο αιπζίδαο (πξνκεζεπηέο, θαιιηεξγεηέο, δηαθηλεηέο 

ελδηάκεζνη), ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε ξνή πιεξνθνξηψλ θαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ 

ηνπο. 

Ζ «δηαθάλεηα» ζπλδέεηαη κε ηελ «αληρλεπζηκφηεηα». ηηο κέξεο καο ε αζθάιεηα 

ηξνθίκσλ εμειίζζεηαη ζε ζεκαληηθφ παξάγνληα δηνίθεζεο ησλ αγξν-εθνδηαζηηθψλ 

αιπζίδσλ. Γηάθνξεο κέζνδνη θαη ηερληθέο πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ ψζηε λα 

δηαζθαιηζηεί ην πςειφ επίπεδν αζθαιείαο, ζε θάζε ζηάδην ηεο αιπζίδαο. χκθσλα 

κε ηνλ θαλνληζκφ No. 178/2002 (EC), «είλαη απαξαίηεην γηα κηα επηρείξεζε ηξνθψλ 

ή ηξνθίκσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηζαγσγέσλ, λα αλαγλσξίδεηαη ηνπιάρηζηνλ 

ε επηρείξεζε απφ ηελ νπνία πξνέξρεηαη κέξνο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο πνπ 

παξαζθεπάδεηαη (ζπζηαηηθφ, ηξνθή, νπζία) πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε 

δπλαηφηεηα έξεπλαο θαη εληνπηζκνχ ησλ ζπζηαηηθψλ κεξψλ θαηά κήθνο ηεο 

παξαγσγήο». 

Οη Wilon and Clarke (2008), νξίδνπλ ηελ «αληρλεπζηκφηεηα» σο ηελ απαξαίηεηε 

πιεξνθνξία ε νπνία πεξηγξάθεη ηελ ηζηνξία ηνπ πξντφληνο θαηά ηελ παξαγσγή ηνπ 

ζπκπεξηιακβαλφκελσλ νπνηνλδήπνηε κεηαηξνπψλ θαη δηαδηθαζηψλ κέρξη θαη ηνλ 

ηειηθφ θαηαλαισηή. 
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Πίλαθαο 7: Ζ θιίκαθα ηεο αληρλεπζηκφηεηαο 

 

10. Πξνγξακκαηηζκφο ζνδεηάο. Οη αγξν-δηαηξνθηθέο αιπζίδεο, ραξαθηεξίδνληαη 

θπξίσο απφ έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα. Σελ εμηζνξξφπεζε κεηαμχ ηεο πξνζθνξάο 

θαη ηεο δήηεζεο αγαζψλ. Ωο πξνο απηφ, ν ζσζηφο πξνγξακκαηηζκφο εο ζνδεηάο 

απνηειεί αληίθηππν ζε νιφθιεξε ηελ αιπζίδα. Ο πξνγξακκαηηζκφο δπζθνιεχεη 

ζε ζπλζήθεο αζηαζνχο θαηξνχ θαη έιιεηςεο ειηνθάλεηαο, αζζέλεηεο ησλ θπηψλ, 

θησρή απφδνζε ηνπ εδάθνπο θιπ. Σν πξφβιεκα γίλεηαη πην πεξίπινθν ζηελ 



~ 54 ~ 
 

πεξίπησζε εππαζψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, φπνπ ν ρξφλνο απνηειεί ζεκαληηθή 

δηάζηαζε πνπ επεξεάδεη ηνλ φιν ζρεδηαζκφ ζε θάζε ηκήκα ηεο αιπζίδαο. 

ε επίπεδν ζηξαηεγηθήο, παξάγνληεο φπσο ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ εξγαηψλ, ην 

ρξνλνδηάγξακκα ζπνξάο, ε πνηθηιία θπηψλ, ηα ιηπάζκαηα θαη ε δηαρείξηζε ησλ 

πφξσλ αλάκεζα ζε αληαγσληζηηθέο ζνδηέο, είλαη ζεκαληηθνί γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ησλ παξαγσγψλ φζνλ αθνξά ηε κείσζε θφζηνπο κε ηαπηφρξνλε αχμεζε 

πεξηζσξίνπ θέξδνπο θιπ. 

Σέινο, ζε ιεηηνπξγηθφ επίπεδν νη εξγαζίεο πνπ γίλνληαη είλαη ζρεηηθέο κε ηελ 

πεξηπνίεζε ησλ εδαθψλ πξν ηεο ζπνξάο, ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ αξδεχζεσλ, ε 

ζπρλφηεηα ζπνξάο, ε ζπζθεπαζία θαη απνζήθεπζε θαη ε δηαρείξηζε ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ θαη εμνπιηζκνχ. πγθεθξηκέλα ν (Higgins et al., 2004) αλαθέξεη πσο ν 

πξνγξακκαηηζκφο ζνδεηάο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφο θαη ζπλδέεηαη κε ηελ δηαρείξηζε 

ηνπ ζηφινπ νρεκάησλ ηεο αιπζίδαο θαη φζνλ αθνξά ην επίπεδν αγξνηηθψλ 

κεραλεκάησλ αιιά θαη φζν ηε δηάζηαζε ησλ εθαξκνγψλ logistics κεηαμχ 

παξαγσγψλ θαη ελδηάκεζσλ. 

 

11. Γηαδηθαζίεο Logistics. Ζ αλάγθε δηαρείξηζεο ηεο ξνήο αγαζψλ ε νπνία ζα 

ηαπηίδεηαη κε θξηηήξηα απφδνζεο αιιά θαη θαλνληζκνχο ζηηο κνληέξλεο αγξν-

εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο, επηζεκαίλεη ηελ αλάγθε εμεδεηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ 

logistics. χκθσλα κε ηνλ (van Beek et al., 1993), είλαη ζεκαληηθφ λα 

μερσξίζνπκε ηηο δηαδηθαζίεο ζε δχν επίπεδα: 

Α) Μεηαζρεκαηηζκφο. ην ζηάδην απηφ, ηα αγαζά κεηαζρεκαηίδνληαη ζε κνξθέο πην 

εχθνιεο ζηνλ ρεηξηζκφ θαη ηε κεηαθνξά. πκβαίλνπλ δειαδή δηαδηθαζίεο 

κνλαδνπνίεζεο, ζπζθεπαζίαο, ζηνίβαμεο, πεξηηπιίγκαηνο θιπ. Σα αγξνηηθά πξντφληα 
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παίξλνπλ ζρήκα κηθξφηεξν, γίλνληαη αλαιφγσο ελδηάκεζα ή ηειηθά πξντφληα, κε ηα 

επηζπκεηά πάληα ραξαθηεξηζηηθά θαη πξνσζνχληαη ζε επφκελν θξίθν ηεο αιπζίδαο. 

Β) Μεηαθνξά. ην επίπεδν απηφ αλαθεξφκαζηε ζηηο κεηαθηλήζεηο ησλ αγαζψλ θαηά 

ηε ξνή ηνπο κέζα ζηελ αιπζίδα. εκαληηθφο παξάγνληαο ε δηαρείξηζε απνζεκάησλ. 

Να ζεκεησζεί επίζεο, πσο νη δηαδηθαζίεο logistics επεξεάδνληαη ζεκαληηθά απφ ηηο 

απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη ζε άιια ζηξαηεγηθά επίπεδα ηεο αιπζίδαο πνπ 

αλαιχζακε παξαπάλσ, φπσο ηεο δηαθάλεηαο, αζθάιεηαο ηξνθίκσλ θαη 

αληρλεπζηκφηεηαο.  

 

12. Γηαρείξηζε απνβιήησλ θαη logistics επηζηξνθψλ. Ζ ελζσκάησζε ηεο δηαρείξηζεο 

απνβιήησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, είλαη έλα λέν πεδίν έξεπλαο γηα ηηο αγξν-

εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο, ην νπνίν ζπγθξνηείηαη απφ πξαθηηθέο πάλσ ζηελ αγξνηηθή 

παξαγσγή θαη ηα ηξφθηκα. Δπηζηήκνλεο θαη απφ ηα δχν πεδία, εξεπλνχλ ηελ 

βηβιηνγξαθία θαη πξνβάινπλ ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ 

θαη ζηηο αιπζίδεο απηέο, θαζψο ηα απφβιεηα απφ ηελ επεμεξγαζία ηξνθίκσλ θαη 

ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο κπνξνχλ λα γίλνπλ πνιχ επηθίλδπλα. 

Έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο απνβιήησλ αγξνηηθήο παξαγσγήο, απνηειείηαη γεληθά απφ 

έμη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: νλνκαζηηθή παξαγσγή, ζπιινγή, απνζήθεπζε, κεηαρείξηζε-

αληηκεηψπηζε, κεηαθνξά θαη αμηνπνίεζε-εθκεηάιιεπζε. Σν νπνίν ζπρλά θξχβεη 

πςειά θφζηε logistics θαη πεξίπινθν ζρεδηαζκφ (US Department of Agriculture, 

2012). Σα ελ ιφγσ απφβιεηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, είηε πξνο ειεγρφκελε 

αλαθχθισζε, είηε πξνο πεξαηηέξσ εθκεηάιιεπζε σο πξντφληα πξνζηηζέκελεο αμίαο 

(δσνηξνθέο, ιηπάζκαηα, παξαγσγή ελέξγεηαο θιπ). Πνιιέο κειέηεο ππνδεηθλχνπλ 

ήδε ηξφπνπο αμηνπνίεζεο θαζψο φπσο γίλεηαη θαηαλνεηφ, ε ειαρηζηνπνίεζε 

απνβιήησλ ζεσξείηαη πξάμε πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο πνπ ζα πξνζθέξεη νηθνλνκηθά 
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θαη πεξηβαιινληηθά νθέιε ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο πξνηεηλφκελεο πξαθηηθέο φπσο 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ απνβιήησλ, απνηέθξσζε εληφο ή εθηφο θαιιηέξγεηαο, 

αλαθχθισζε θιπ. 

 

13. Γηαρείξηζε ζηφινπ, πξνγξακκαηηζκφο νρεκάησλ. Ζ δηαρείξηζε ηνπ ζηφινπ ησλ 

νρεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα εθνδηαζηηθή αιπζίδα θαη ν πξνγξακκαηηζκφο 

ησλ δηαδξνκψλ θαη ηεο ρξήζεο πνπ ζα θάλεη ην θάζε έλα, ππεξβαίλεη πνιιά 

θιηκάθηα ηεο αιπζίδαο, θαζψο ε κεηαθνξά είλαη απφ ηνπο παξάγνληεο «θιεηδηά» 

θαη θαζνξίδεη ηελ επηρεηξεζηαθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αιπζίδαο, ηα θφζηε θαη 

ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ βειηηζηνπνίεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ κηαο αγξν-εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, απνηειεί θαη απηφ 

πεδίν έξεπλαο πνιιψλ εξεπλεηψλ. Γηα παξάδεηγκα ν (Higgins et al., 2004), 

πξνηείλεη έλα κνληέιν βειηίσζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο 

θαιιηέξγεηαο αιιά θαη ησλ κεηαθνξψλ, ζηε βηνκεραλία δάραξεο ηεο Απζηξαιίαο, 

ελψ άιινη εξεπλεηέο αζρνιήζεθαλ κε ην βακβάθη ζηηο Ζ.Π.Α. 

πγθεθξηκέλα, ε δηαρείξηζε ζηφινπ ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή απαηηεί ζσζηή 

θαηαλνκή πφξσλ, πξνγξακκαηηζκφ, βέιηηζηεο δηαδξνκέο θαη παξαθνινχζεζε ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν ησλ νρεκάησλ θαη ησλ αγαζψλ. Γηαδηθαζίεο πνπ αλαιακβάλνπλ 

είηε νη ίδηνη αγξφηεο παξαγσγνί, είηε νη εξγνιάβνη πνπ ελδερνκέλσο έρνπλ αλαιάβεη 

επί πιεξσκή ην έξγν. 

πζηήκαηα πνπ παξάγνπλ ζε εληαηηθνχο ξπζκνχο, ζπκπεξηιακβάλνπλ πεξίπινθνπο 

πξνγξακκαηηζκνχο θαη ζπληνληζκφ νη νπνίνη έρνπλ λα θάλνπλ εθηφο ησλ άιισλ θαη 

κε παξάγνληεο φπσο ε απφδνζε ηεο ζνδεηάο, νη θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη νη απνδφζεηο 

ησλ κεραλεκάησλ, ψζηε λα βειηηζηνπνηεζεί ελ ηέιεη θαη ε δηαλνκή. 
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ρήκα 6: Ζ θαηλνηνκία εκπλέεη (απφ ηνπο θαιιηεξγεηέο «εγέηεο» πξνο ηνπο δχζπηζηνπο) 

 

  

2. 7. 3. Πλεονεκτήματα των μελών μιασ Αγρο-εφοδιαςτικήσ αλυςίδασ 

Μπνξνχκε λα πνχκε, πσο «αηνκηθά» ν θάζε έλαο εκπιεθφκελνο θξίθνο ηεο αιπζίδαο, 

δειαδή παξαγσγνί, έκπνξνη, δηαθηλεηέο θιπ, απφ ηε κεξηά ηνπ ζπληνλίδεη ηηο 

ελέξγεηεο εθείλεο πνπ ζα πξνζδψζνπλ πξνζηηζέκελε αμία ζηα αγαζά, ζε ζπλεξγαζία 

πάληα ν έλαο κε ηνλ άιινλ. Έηζη, κε ηε ζπλέρηζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο ζπλνιηθά, 

πξνζζέηνπλ ηειηθά πεξηζζφηεξε αμία απφ φζε ζα πξφζζεηαλ εάλ δξνχζαλ ν θαζέλαο 

κεκνλσκέλα. Απηφ, είλαη θαη έλα γεγνλφο πνπ ε παξνχζα εξγαζία ζηεξίδεη θαη ζα 

πξνζπαζήζεη κέζσ ηεο κειέηεο πεξίπησζεο λα αλαδείμεη ζηα παξαθάησ θεθάιαηα. 

 

Οη εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο, δεκηνπξγνχλ ζπλέξγηεο κε ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο: 

1. Δπεθηείλνληαο ηηο παξαδνζηαθέο ηνπηθέο αγνξέο πνιχ πέξα απφ ηα 

παξαδνζηαθά ηνπο ζχλνξα, κε απνηέιεζκα λα απμάλνληαη νη φγθνη ησλ πξνο 

πψιεζε αγαζψλ. 
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2. Μεηψλνληαο ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ πξντφλησλ (παξαγσγήο, δηαθίλεζεο 

θιπ) ζε ζχγθξηζε κε εθείλν πνπ ζα ππήξρε εάλ δξνχζαλ νη παξαγσγνί 

κεκνλσκέλα, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ηνπο. 

3. Με ηε ζηφρεπζε ζπγθεθξηκέλσλ αγνξαζηηθψλ νκάδσλ θαηαλαισηψλ αλά 

αγνξά, κε ζπγθεθξηκέλα γηα ηηο αλάγθεο ηνπο πξντφληα, δηαθνξνπνηψληαο θαη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ (πνηφηεηα, θήκε ηεο κπξάληαο θιπ) πνπ 

ζα πξνσζήζνπλ ζηελ εθάζηνηε αγνξά. Έηζη, απμάλνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

θαηαλαισηψλ ηεο θάζε αγνξαζηηθήο νκάδαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ζηα κέιε ηεο αιπζίδαο λα ρξεψλνπλ πςειφηεξα ηα πξντφληα πνπ 

δηαθηλνχλ. 

Γεληθά, ε ζπγθξφηεζε εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο πξνζδίδεη «ειεπζεξία» ζε κηα αγνξά 

θαη απφ ηε κεξηά ηεο παξαγσγήο θαη απφ ηεο θαηαλάισζεο, θαζψο ν θαηαλαισηήο 

θεξδίδεη απφ ηνλ αληαγσληζκφ ησλ ηηκψλ θαη δηαθνξεηηθφηεηαο πξντφλησλ-

ππεξεζηψλ, αιιά θαη ν παξαγσγφο κέζα απφ ηελ έληαμε ηνπ ή φρη, απνθιεηζηηθά σο 

κέινο θάπνηαο αιπζίδαο κε ηηο φπνηεο δεζκεχζεηο απηφ ζπλεπάγεηαη κεηαμχ ησλ 

ππφινηπσλ κειψλ ηεο (core vendor commitments). 

Ζ έληαμε ελφο παξαγσγνχ-πξνκεζεπηή ζε κηα αιπζίδα (producer affiliation), 

ζεκαίλεη κηα καθξνρξφληα ζπλεξγαζία κε ηα ππφινηπα κέιε θαη ζπκκεηνρή ζε φιεο 

ηηο εξγαζίεο ζηαζεξφηεηαο θαη αλάπηπμεο ηεο αιπζίδαο πξνο θνηλφ φθεινο. Ζ 

πξαθηηθή απηή, έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ «αλεμάξηεηε» ηερληθή (arms length 

transactions), φπνπ παξαγσγφο-πξνκεζεπηήο-έκπνξνο-θαηαλαισηήο δξνπλ 

αλεμάξηεηα ν έλαο ηνπ άιινπ, ρσξίο δεζκεχζεηο θάπνηαο κεηαμχ ηνπο απνθιεηζηηθήο 

ζπλεξγαζίαο. 

Δίλαη γεγνλφο, πσο αξθεηνί παξαγσγνί αλαπηπζζνκέλσλ ρσξψλ κπνξνχλ λα 

επσθειεζνχλ απφ ηελ έληαμε ηνπο ζε κηα αγξν-εθνδηαζηηθή αιπζίδα. Γηα 
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παξάδεηγκα, κφλν κέζσ κηαο ηέηνηαο ελέξγεηαο κπνξεί θάπνηνο παξαγσγφο λα 

θαζνξίζεη αλ ζα ζηνρεχζεη κηα αγνξά αλαβαζκηζκέλε (product differentiated market) 

ή κηα πην ζπξξηθλσκέλε αγνξά (commodity market) φπνπ ζα πνπιά πξντφληα ζε 

πξσηνγελή κνξθή. Οη επέιηθηεο θαη θαηλνηφκεο απηέο αιπζίδεο εθνδηαζκνχ, δίλνπλ 

ηε δπλαηφηεηα ζηνπο παξαγσγνχο λα βειηηψζνπλ ηα κεηθηά θέξδε ηνπο κέζσ 

κεζφδσλ πνπ πξνζδίδνπλ πξνζηηζέκελε αμία ζηηο θαιιηέξγεηεο ηνπο, νη νπνίεο 

θηάλνπλ θαη ζηηο πην δπλακηθέο αγνξέο. Σέινο, ν αληαγσληζκφο αλάκεζα θαη ζηηο 

ίδηεο ηηο εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο κεηαμχ ησλ παξαγσγψλ, επλνεί ηελ αλάπηπμε ησλ 

βέιηηζησλ ηηκψλ πψιεζεο γηα εθείλνπο θαη ηα πξντφληα ηνπο. 

Οη κνξθέο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κειψλ κηαο ηέηνηαο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο είλαη 

δηάθνξεο θαη κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ έληαμε ηνπ κέινπο σο ζπκκέηνρνο ζε θάπνην 

ππάξρσλ επηρεηξεκαηηθφ ζρήκα, ζπκκεηνρή ζε εκπνξηθέο θνηλφηεηεο ή ζπκκεηνρή ζε 

αγξνηηθφ-παξαγσγηθφ ζπλεηαηξηζκφ θιπ. 

Καινζρεδηαζκέλεο αγξν-εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο, είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίδνπλ θαη 

λα αλαθαιχπηνπλ πνιιαπιέο επθαηξίεο πξνθεηκέλνπ λα πξνζδψζνπλ αμία ζηηο 

εκπνξηθέο θηλήζεηο ησλ κειψλ ηνπο.  

 

Γηα παξάδεηγκα βεβαηψλνπλ: 

1. Μέζσ πνηνηηθψλ ειέγρσλ, πσο ηεξνχληαη απιά αιιά θαη μεπεξληνχληαη νη 

ηζρχνπζεο πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πξντφλησλ πξνο δηάζεζε ζηε ιηαληθή 

αγνξά θαη ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή. 

2. Μέζσ ηεο θαηλνηνκίαο ζε πξντφληα, ζε δηαδηθαζίεο παξαγσγήο θαη δηαλνκήο 

θαη ησλ ηππνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ πνπ ηεξνχληαη εληφο ηεο, πσο νη 

αιπζίδεο αληαγσλίδνληαη επηηπρψο κεηαμχ ηνπο. Βαζηδφκελεο πάληα ζηελ 

βέιηηζηε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηνπο, ζην γεγνλφο φηη ηα πξντφληα ηνπο 
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ηηκνινγνχληαη βάζεη ηεο ρξεζηκφηεηαο γηα ηνλ θαηαλαισηή (price to value) 

θαη φρη βάζεη ηνπ κέγηζηνπ θέξδνπο γηα ηνλ παξαγσγφ (cost to value), ζηελ 

θαηλνηνκία ησλ logistics ηνπο θαη ηέινο πσο ε ίδηα ε αιπζίδα πξνζαξκφδεηαη 

ζην δπλακηθφ πεξηβάιινλ ηεο αγνξάο κέζσ ησλ feedback πιεξνθνξηψλ πνπ 

ιακβάλεη. 

3. πκπηέδνληαο ηνλ θχθιν παξαγγειηψλ (order to delivery cycle), πσο 

βειηηψλνληαη ε πξφβιεςε ηεο δήηεζεο θαη ε θάιπςε ηεο απφ ηνλ παξαγσγφ 

κε έηνηκα ηειηθά πξντφληα. 

4. Μέζσ θαηακεξηζκνχ θαη δηαρείξηζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ξίζθνπ πνπ 

αλαιακβάλνπλ ηα κέιε, πσο απνθεχγνληαη δπζάξεζηεο επηβαξχλζεηο κειψλ 

ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ δπζαλάινγα νηθνλνκηθά κεγέζε. 

 

 

2. 7. 4. Η επίδραςη των Αγρο-εφοδιαςτικών αλυςίδων ςτην αγορά 

Οη Αγξν-εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο, φληαο ζπλέξγηεο «πειαηνθεληξηθέο», επηθέξνπλ 

ηεξάζηηα ακνηβαία νθέιε ζηα κέιε ηνπο αιιά θαη ζηνλ θαηαλαισηή. Αθνινπζνχλ 

κεξηθά ζεηηθά παξαδείγκαηα: 

 Οη καθξνπξφζεζκεο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ νδεγνχλ ζε βειηησκέλα θέξδε 

θαη θαιχηεξε γλψζε ηεο αγνξάο γηα ηνπο παξαγσγνχο. 

 Ζ κείσζε ησλ φγθσλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ πνπ αιινηψζεθαλ θαηά ηε 

κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε, σο απνηέιεζκα ηνπ βέιηηζηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ 

επηκέξνπο ελεξγεηψλ θαηά κήθνο ηεο αιπζίδαο. 

 Ζ πνηφηεηα θαη ε θξεζθάδα ησλ πξντφλησλ βειηηψλεηαη ζεκαληηθά. 

 Οη πσιήζεηο κπνξνχλ λα απμεζνχλ ζεκαληηθά κέζσ ηεο αληαιιαγήο 

πιεξνθνξηψλ γηα ηελ αγνξά. 
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 Οη θαιά ζρεδηαζκέλεο αιπζίδεο, ηείλνπλ λα παξαδίδνπλ ζηνλ θαηαλαισηή 

πξντφληα πνιχ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο ε πψιεζε ησλ νπνίσλ θέξεη ηφζν 

πεξηζζφηεξα έζνδα ζηνπο παξαγσγνχο, φζν απηά πιεξνχλ ηηο πςειέο 

πξνδηαγξαθέο (πνιπηειείαο) ησλ θαηαλαισηψλ ζε αγνξέο κε πςειά 

εηζνδήκαηα. 
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3. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΠΙΣΤΦΗΜΕΝΩΝ ΜΟΝΣΕΛΩΝ 

 

3.1 Ειςαγωγή 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, έρνπλ εθπνλεζεί πνιπάξηζκεο κειέηεο ζρεηηθά κε ηηο ζπλέξγηεο 

ζηηο εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο, ψζηε λα αλαιπζνχλ νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο νη 

ελδηαθεξφκελνη ρξεζηκνπνηψληαο δηαδηθαζίεο, πιεξνθνξίεο, ηερλνινγίεο θαη 

δπλαηφηεηεο-ηθαλφηεηεο πξνκεζεπηψλ αιιά θαη πειαηψλ ηνπο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε 

ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ηνπο. Οη πεξηζζφηεξεο κειέηεο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην αξρηθφ άθξν ησλ αιπζίδσλ, δειαδή ζηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν 

κεηαμχ παξαγσγνχ θαη ιηαλνπσιεηή. Έγηλαλ φκσο θαη ζην άθξν παξαγσγνχ – 

πξνκεζεπηή θαη / ή ηξίησλ εκπιεθφκελσλ (3
rd

 party). ην παξειζφλ, νη παξαγσγνί 

παξαθηλνχληαλ ψζηε λα ζπγθεληξψλνληαη κφλν ζηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο πνπ είλαη 

θαη ην θπξίσο κέξνο ηεο δνπιεηάο, κε απνηέιεζκα ηελ αλάζεζε ζε εμσηεξηθνχο 

ζπλεξγάηεο, δηαδηθαζηψλ πνπ ζεσξνχζαλ δεπηεξεχνπζεο φπσο ε δηαλνκή θαη ε 

«νκαδνπνίεζε» θαη ν ζπληνληζκφο ησλ παξαγσγηθψλ εξγαζηψλ. 

Οη πξαθηηθέο εκπεηξίεο, θαηεγνξηνπνηνχληαη ζηηο παξαθάησ πεξηνρέο: 

 πιινγηθή δήηεζε, ζρεδηαζκφο θαη αλαπιήξσζε. Ληαλνπσιεηέο θαη 

παξαγσγνί ζπλεξγάδνληαη θαη εθηηκνχλ ηελ θαηαλαισηηθή δήηεζε θαη 

θαζνξίδνπλ ην βέιηηζην management ψζηε λα θαιχςνπλ ηελ δήηεζε απηή. 

 πιινγηθή παξαγσγή. Παξαγσγνί θαη πξνκεζεπηέο πιηθψλ ζπλεξγάδνληαη 

γηα λα ελαξκνλίζνπλ ηελ παξνρή πξψησλ πιψλ θαη εμνπιηζκνχ πνπ είλαη 

αλαγθαία ζηελ παξαγσγή, κε ηξφπν ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχλ ην πεξίζζην 

απφζεκα πξντφλησλ θαηά κήθνο ηεο αιπζίδαο θαη λα κεγηζηνπνηνχλ ηελ 

αληαπφθξηζε παξαγσγήο ζηελ αλάινγε δήηεζε. 
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 πιινγηθφο ζρεδηαζκφο δηαδηθαζηψλ logistics. πληνλίδνπλ ηε δηαλνκή θαη 

ηελ απνζήθεπζε κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ αιπζίδα φπσο, 

δηαλνκείο, παξφρνπο ππεξεζηψλ logistics (3pl), κεηαθνξείο, παξαιήπηεο. 

 

Πξνυπφζεζε γηα ζπληνληζκφ ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα, απνηειεί ε δηαζχλδεζε θαη 

ε δηαθάλεηα κεηαμχ ησλ πιεξνθνξηψλ ησλ κειψλ φπσο βιέπνπκε παξαθάησ. 

 

 

ρήκα 7: πλέξγηα θαηά κήθνο κηα εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

 

Παξφηη σο ηψξα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζεκαληηθή έξεπλα θαη έρεη απνθηεζεί ε 

αλάινγε εκπεηξία πάλσ ζηα ζέκαηα πνπ καο απαζρνινχλ, κπνξνχκε λα πνχκε φηη 

ιηγνζηέο εηαηξείεο-θνξείο έρνπλ νπζηαζηηθά αθνκνηψζεη ην πεξηβάιινλ δηνίθεζεο 

πνπ απαηηείηαη ψζηε λα ππνζηεξηρζεί κηα απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ηεο εθνδηαζηηθήο 

ηνπο αιπζίδαο. Αληηζέησο, αξθεηέο ραξαθηεξίδνληαη απφ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο 

κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ. Έηζη, ζην ζεκείν απηφ ζα εμεηάζνπκε κειέηεο 

πεξίπησζεο απφ ηνλ παγθφζκην ράξηε, δηαθφξσλ πξντνληηθψλ θαηεπζχλζεσλ θαη 

αγνξψλ. 
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3.2 Η εφοδιαςτική αλυςίδα χοιρινού κρέατοσ – Κίνα 

Σν ρνηξηλφ θξέαο είλαη ην δεκνθηιέζηεξν είδνο θξέαηνο ζηελ Κίλα. Ζ θαηαλάισζε 

ηνπ αλά θάηνηθν, θηάλεη ηα 20,4 kg ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο θαη ηα 13,8 Kg ζηηο 

επαξρίεο ην 2003 θαη αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 62% θαη 76% αληίζηνηρα γηα θάζε 

πεξίπησζε, επί ηνπ ζπλφινπ θαηαλάισζεο θξέαηνο. Οη ιφγνη πνπ νδεγνχλ ζε αχμεζε 

ηεο θαηαλάισζεο ηνπ, εληνπίδνληαη ζηελ αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ πιεζπζκνχ, 

θαηά έλα κέξνο θαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ θαηαθφξπθε αχμεζε θαηαλάισζεο 

«έηνηκνπ» θαη «γξήγνξνπ» θαγεηνχ ζε εζηηαηφξηα θιπ. Βέβαηα, νη θαηαλαισηέο 

πιένλ ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα ηελ πγηεηλή δηαηξνθή, πξάγκα πνπ ζηξέθεη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο ζε ηξφθηκα κε ρακειφηεξα ιηπαξά (πνπιεξηθά, ςάξηα). Έηζη, 

πξνθχπηεη δήηεζε θαη γηα ηα πξντφληα ρνηξηλνχ θξέαηνο αιιά κε ρακειά ιηπαξά. 

Μηα κειέηε γηα ηελ εκπνξηθή αμία ηεο αιπζίδαο ρνηξηλνχ ζηελ Κίλα, δίλεη κηα εηθφλα 

γηα ηελ εθνδηαζηηθή κεηαμχ ησλ κεγάισλ εκπφξσλ θαη παξαγσγψλ ρνηξηλνχ θξέαηνο. 

Απηή ε αιπζίδα θαίλεηαη παξαθάησ. 

 

 

ρήκα 8: ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ρνηξηλνχ θξέαηνο 
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ηελ επαξρία Sichuan, ε παξαγσγή γίλεηαη ζρεδφλ εμνινθιήξνπ απφ κηθξνχο 

«νηθηαθνχο» παξαγσγνχο – θηελνηξφθνπο. Ζ ελαζρφιεζε απηή ηνπο πξνζδίδεη ην 

βαζηθφ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα θαη απνηειεί πιενλέθηεκα γηα απηνχο, ην γεγνλφο φηη 

αζρνιείηαη νιφθιεξε ε νηθνγέλεηα κε ηε θξνληίδα ηεο θάξκαο θαη επίζεο ηα δψα 

ηξέθνληαη θπξίσο κε ηξφθηκα πνπ πεξηζζεχνπλ απφ ην νηθνγελεηαθφ ηξαπέδη θαη 

ιηγφηεξν κε δσνηξνθέο. Πξάγκα πνπ ζεκαίλεη εμνηθνλφκεζε ζηα θφζηε παξαγσγήο. 

Τπάξρνπλ ηξεηο ζνβαξέο βειηηψζεηο πνπ αληρλεχζεθαλ ζηελ εθνδηαζηηθή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο επαξρίαο: 

 Θέκαηα αλίρλεπζεο ππνιεηκκάησλ θαξκάθσλ θαη πξφζζεησλ ζηηο ηξνθέο 

ησλ δψσλ. Έιιεηςε ζπληνληζκνχ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο ηξνθίκσλ. Πξφθιεζε 

ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ πνιιψλ κηθξψλ παξαγσγψλ. 

 Πξφιεςε θαη έιεγρνο ησλ αζζελεηψλ. Οη θηελνηξφθνη δελ ιακβάλνπλ 

απνδεκίσζε αλ ζθάμνπλ άξξσζηα δψα. Αλαθέξνληαη πεξηζηαηηθά ζαλάησλ 

ιφγσ θαηαλάισζεο θξέαηνο ηέηνησλ δψσλ. 

 Πξνψζεζε άπαρνπ θξέαηνο. Λφγσ αχμεζεο παρπζαξθίαο, απμάλεηαη ε 

δήηεζε ζε άπαρν θξέαο. Τπάξρνπλ δηαζέζηκεο ξάηζεο άπαρσλ ρνηξηλψλ, 

αιιά έιιεηςε θηλήηξσλ γηα ηνπο θηελνηξφθνπο λα ηα επηιέμνπλ ιφγσ 

πξνβιεκάησλ δηαζχλδεζεο ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα. 

 

Ζ ξαγδαία νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Κίλαο, νδεγεί θαη ζε απμαλφκελε 

επαηζζεηνπνίεζε γηα ζέκαηα αζθάιεηαο ηξνθίκσλ γηα ηνπο θαηαλαισηέο. Απηά 

επηθέξνπλ ζνβαξέο αιιαγέο ζηελ νξγάλσζε ησλ εθνδηαζηηθψλ αιπζίδσλ ρνηξηλνχ 

θξέαηνο: 
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1. πλεξγαζία κεηαμχ κηθξψλ παξαγσγψλ γηα κείσζε εμφδσλ ησλ ζπλαιιαγψλ 

θαη βειηίσζε ηεο δηείζδπζεο ηνπο ζηελ αγνξά, παξαδίδνληαο κεγαιχηεξεο 

πνζφηεηεο δψσλ πξνο ηηο βηνκεραλίεο επεμεξγαζίαο θξέαηνο. 

2. Αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ θηελνηξνθηθψλ αιιά θαη 

ησλ επηρεηξήζεσλ επεμεξγαζίαο ηνπ θξέαηνο, κέζσ πηζηνπνηήζεσλ θαη 

παξνρήο πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηηο αγνξέο ζηα πςειφηεξα θιηκάθηα 

ησλ αιπζίδσλ. 

3. Νέεο απζηεξφηεξεο κνξθέο δηνίθεζεο. Ζ δηνίθεζε πνπ ζπλαληάηαη ζηνλ 

ηνκέα απηφλ ηεο θηλεδηθήο αγνξάο, είλαη ηχπνπ «ιατθήο» αγνξάο. Απηφ 

ζεκαίλεη αβεβαηφηεηα ζηελ πνζφηεηα, πνηφηεηα θαη ηηκή γηα ηα κέιε ηεο 

αιπζίδαο, απνηξέπνληαο καθξνρξφληεο ζπλεξγαζίεο, ζηξαηεγηθέο αιιά θαη 

πξνγξακκαηηζκφ ζηελ πνηφηεηα. 

 

πλεπψο, εηαηξίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξνχζα αγνξά ηεο Κίλαο, πξέπεη 

λα ζρεκαηίζνπλ ζηξαηεγηθέο ζπλέξγηεο θαη λα αλαπηχμνπλ ζηελφηεξεο ζρέζεηο κε 

ηνπο πξνκεζεπηέο – θηελνηξφθνπο θαη ηνπο πειάηεο ηνπο. Με ηελ βειηίσζε ησλ 

ζρέζεσλ ζα βειηηψζνπλ θαη ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ αιιά θαη ηα logistics ηνπο. 

Υξεηάδεηαη πξνζνρή ζηελ δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο θαηά κήθνο ηεο αιπζίδαο, ψζηε 

λα βειηησζεί ε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ε νπνία ζα επηθέξεη νθέιε. 

 

3.3 Η Δθνδηαζηηθή αιπζίδα θξέζθσλ ιαραληθώλ – Σατιάλδε 

ε απηφ ην πξφηδεθη (1998-2002), νη εηαηξείεο «TOPS Ahold», «Syngenta», «SGS» 

θαη ληφπηνη παξαγσγνί ζε ζπλεξγαζία κε ηα παλεπηζηήκηα «Katsetsart University 

Thailand», «Wageningen University The Nederlands» θαη Με Κπβεξλεηηθέο 

Οξγαλψζεηο ηεο ρψξαο, ζπλεξγάζηεθαλ ζην λα αλαπηχμνπλ κηα πςειήο πνηφηεηαο 
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θαη απνηειεζκαηηθή εθνδηαζηηθή αιπζίδα θξέζθσλ πξντφλησλ ζηελ Σατιάλδε, απφ 

ηνλ παξαγσγφ ζηνλ θαηαλαισηή. 

Πεξίπνπ 250 πξνκεζεπηέο παξέδηδαλ εππαζή ηξφθηκα, απεπζείαο ζηα ζεκεία 

παξαιαβψλ ησλ ζνχπεξκαθεηο ηνπιάρηζηνλ 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα. Οη πεξηπηψζεηο 

έιιεηςεο θάπνησλ εηδψλ απφ ηα ξάθηα ησλ θαηαζηεκάησλ (out of stock), ήηαλ θνηλφο 

ηφπνο θαη ε κείσζε ησλ εζφδσλ ησλ θαηαζηεκάησλ ήηαλ επίζεο πςειή. Ο ρξφλνο 

πνπ πεξλνχζε γηα λα θηάζνπλ ζηα ξάθηα ηα πξντφληα απφ ηε ζηηγκή πνπ 

παξαγγέιζεθαλ (lead time), έθηαλε ηηο 60 ψξεο θαη εμαηηίαο ηεο κε ςπρφκελεο 

κεηαθνξάο ηνπο νη απψιεηεο θαη θαηαζηξνθέο ησλ εππαζψλ απηψλ πξντφλησλ ήηαλ 

κεγάιεο. Σέινο, ήηαλ αδχλαηνλ λα ππάξρεη αληρλεπζηκφηεηα πξνο ηα πίζσ ζηάδηα ηεο 

παξαγσγήο, θακία γλψζε ησλ ηερληθψλ θαιιηέξγεηαο θιπ. Γελ ππήξραλ 

ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο, θνηλέο γηα φιε ηελ αιπζίδα θαη έηζη 

ιήθζεθαλ ηα παξαθάησ βειηησηηθά βήκαηα: 

 Βειηησκέλε πξνζέγγηζε ζηνπο παξαγσγνχο, φπνπ έλαο κηθξφο αξηζκφο ηνπο 

επηιέρζεθε ψζηε λα αλαπηπρζνχλ ζηξαηεγηθέο ζρέζεηο καδί ηνπο, 

ειαηηψλνληαο έηζη ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ηνπο απφ 250 ζε 60, χζηεξα απφ 

πξνζεθηηθή αμηνιφγεζε ηνπο θαη θξίζε γηα ηε κειινληηθή ηνπο ζεηηθή 

αλάπηπμε. ε επίπεδν ιχζεσλ ζην πεδίν ηεο θαιιηέξγεηαο, θαζηεξψζεθε ν 

«GAP» (Good Agriculture Practises) θαη ε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα 

πηζηνπνίεζεο ηεο πνηφηεηαο γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπφξσλ θαη ηεο ζνδεηάο. 

 Κηίζηεθε έλα θέληξν δηαλνκήο (World Fresh) ζην νπνίν πξαγκαηνπνηνχληαη  

θαη πξφζζεηεο εξγαζίεο φπσο πνηνηηθφο έιεγρνο (GMP, HACCP), πιχζε θαη 

ζπζθεπαζία ηνλ πξντφλησλ γηα λα πξνρσξήζνπλ ζε δηαλνκή. Απηφ ην θέληξν 

δίλεη πξνζηηζέκελε αμία ζηα ηειηθά αγαζά, δνπιεχνληαο 24 ψξεο / 24σξν θαη 

7 εκέξεο / εβδνκάδα, ιίγν έμσ απφ ηελ πφιε ηεο Bangkok. 
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 Ζ ζρεδίαζε ελφο πξνγξάκκαηνο κείσζεο ηνπ “lead time”, πξάγκαηη 

εμνηθνλφκεζε ρξφλν ζηε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ απφ ην ρσξάθη ζην 

θέληξν δηαλνκήο θαη απφ εθεί ζηελ αγνξά. Σν επίπεδν εμππεξέηεζεο ηνπ 

θέληξνπ δηαλνκήο έθηαζε ην 98%, ηππνπνηψληαο ηε ρξήζε παιεηψλ θαη 

θηβσηίσλ κεηψλνληαο ζηαδηαθά θαη ηα θφζηε δηαρείξηζεο. 

 

Οινθιεξψλνληαο, βιέπνπκε φηη ε δηνίθεζε ηεο TOPS έπξεπε λα ιεηηνπξγήζεη θάησ 

απφ δχζθνιεο επαγγεικαηηθέο ζπλζήθεο. Απνθάζηζαλ λα επηθεληξσζνχλ ζηε κείσζε 

ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ηξνθίκσλ. Με 

απνηέιεζκα, λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα δηαδηθαζία επηινγήο κεηαμχ ησλ ππαξρφλησλ 

πξνκεζεπηψλ, φπνπ νη πεξηζζφηεξν επαγγεικαηίεο θαη πξνρσξεκέλνη θαιιηεξγεηέο 

θαη έκπνξνη δηαηήξεζαλ ηε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία, ελψ νη ιηγφηεξν ηπρεξνί 

έπξεπε λα απνρσξήζνπλ. Έηζη, ν αξηζκφο ησλ κηθξψλ θαιιηεξγεηψλ θαη ζπλεξγαηψλ 

ηεο TOPS κεηψζεθε φζν ρξεηαδφηαλ. 

 

3.4 Η εθνδηαζηηθή αιπζίδα θαζνιηώλ ζηελ Κεληξηθή Ακεξηθή 

Σα θνηλά θαζφιηα, απνηεινχλ ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ ηεο θαζεκεξηλήο δηαηξνθήο 

πνιιψλ θαηνίθσλ ηεο Κεληξηθήο Ακεξηθήο. Οη ηξεηο κεγαιχηεξεο ρψξεο – παξαγσγνί 

ηεο πεξηνρήο, είλαη ε Νηθαξάγνπα, ε Γνπαηεκάια θαη ε Ολδνχξα. Οη πεξηζζφηεξνη 

αγξφηεο θαιιηεξγνχλ ηα θαζφιηα καδί κε θαιακπφθη, ζηηο ίδηεο επηθάλεηεο γεο. Σα 

ζηνηρεία δείρλνπλ πσο ζε εηήζηα βάζε, ε πςειφηεξε θαηαλάισζε εληνπίδεηαη ζηε 

Νηθαξάγνπα θαη είλαη 27kg / capita / year θαη αλαιχεηαη ζε κέζε εκεξήζηα 

θαηαλάισζε ζηηο πφιεηο 28g / capita θαη ζηηο επαξρίεο ζηα 43g / capita. Ο ηειεπηαίνο 

αξηζκφο δείρλεη λα θζίλεη ηα ηειεπηαία ρξφληα, πξάγκα αλεπηζχκεην απφ δηαηξνθηθήο 

άπνςεο ησλ αλζξψπσλ εθεί, πνπ θαίλεηαη λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ν γπλαηθείνο 
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πιεζπζκφο εληάζζεηαη πεξηζζφηεξν ζην ζπλνιηθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο πεξηνρήο 

θαη έηζη ιείπεη ν ρξφλνο πνπ αθηέξσλαλ ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ θαξπψλ απηψλ πξνο 

καγείξεκα, αθνχ απνηειεί ηξφθηκν κε ρξνλνβφξα δηαδηθαζία βξαζκνχ θιπ. 

Παξφηη ηα θαζφιηα απνηεινχλ αξθεηά απνδεθηφ εκπφξεπκα γηα εθκεηάιιεπζε, απηή 

ηείλεη λα απνηξέπεηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο φπσο ρακειή θαη απξνζδηφξηζηε 

παξαγσγηθφηεηα, απψιεηεο θαηά ηε ζπγθνκηδή, πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα γηα 

βηνκεραληθή επεμεξγαζία ψζηε λα πξνθχςνπλ λέα πξντφληα θαη ηέινο αλεπάξθεηα 

δηαηξνθηθήο αμίαο ε νπνία επεξεάδεη ηελ επηινγή απφ ηνπο θαηαλαισηέο. Σν 

πξφγξακκα «The Bean Improvement Programme» ηνπ «Centro International de 

Agricultura Tropical» ζηελ Κνινκβία, είλαη κηα δηεζλήο ζπλεξγαηηθή πξνζπάζεηα 

βειηίσζεο θαη πξνψζεζεο ηεο θαιιηέξγεηαο θαζνιηνχ ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. 

Φαίλεηαη πσο ππάξρεη ζεκαληηθή δπλακηθή γηα αχμεζε ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ θαξπνχ 

απηνχ, ηα νπνία απνζέκαηα ζα πξννξίδνληαη απφ κηθξέο θάξκεο ζηελ Κεληξηθή 

Ακεξηθή, νη πεξηνξηζκνί ζηηο δηαδηθαζίεο logistics φκσο απνηεινχλ κεγάιν εκπφδην. 

Πξέπεη λα δνζεί κεγάιε πξνζνρή ζηε δηαρείξηζε ηεο ζνδεηάο (έιεγρνο θιίκαηνο θαη 

πγξαζίαο) θαη ζηελ ππνδνκή γηα εθηελή απνζήθεπζε θαη ζπζθεπαζία, ψζηε λα 

κεησζνχλ νη απψιεηεο πνζνηήησλ πξντφληνο θαη λα βειηησζεί ε πνηφηεηα ηνπ, 

Σα θαζφιηα παξάγνληαη θπξίσο απφ κηθξνχο παξαγσγνχο – αγξφηεο. Βγαίλνπλ πξνο 

πψιεζε ζε κηθξέο αλνηρηέο αγνξέο θαη ζε ζνππεξκάξθεη ζε δηάθνξεο κνξθέο. 

Μπνξεί απιά λα δηαιέγνληαη θαη λα ζπζθεπάδνληαη νιφθιεξα αιιά θαη λα είλαη 

δηαζέζηκα ζε άιιε κνξθή φπσο πνιηνπνηεκέλα, ηα νπνία εθηηκνχληαη απφ 

θαηαλαισηέο πνπ αλαδεηνχλ επθνιία ζηε ρξήζε ηνπο θαηά ην καγείξεκα. Ζ 

επεμεξγαζία ησλ θαζνιηψλ γίλεηαη ζε ηνπηθέο κηθξέο βηνηερλίεο θαη ε απαηηνχκελε 

πνηφηεηα, θαζνξίδεηαη αλαιφγσο ηνπ πξντφληνο πνπ πξφθεηηαη λα παξαρζεί. Οη λέεο 

ηερλνινγίεο πάλσ ζηελ επεμεξγαζία ηξνθίκσλ θαη ζπζθεπαζίαο, δείρλνπλ λα 
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ππφζρνληαη επθαηξίεο γηα αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ πνπ ζα ηθαλνπνηνχλ ηηο 

απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ ησλ κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ, ησλ εζληθψλ θαη 

δηεζλψλ κεγάισλ αγνξψλ. 

 

 

ρήκα 9: Ζ εθνδηαζηηθή αιπζίδα θαζνιηνχ ζηελ Κεληξηθή Ακεξηθή 

 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ γίλεηαη ε ζπνξά ηνπ θαζνιηνχ απφ ηνλ αγξφηε παξαγσγφ, κέρξη 

πνπ εηνηκάδεηαη γηα θαηαλάισζε, ε παξαγσγή πεξλά απφ πνιιά δηαθνξεηηθά ζηάδηα, 

πνιινχο παίθηεο θαη δηάθνξεο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο. Όζν ε ζπνξά βξίζθεηαη 

αθφκα ζην ρσξάθη, έξρεηαη αληηκέησπε κε δπζρεξείο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο  

φπσο ε μεξαζία, έληνκα θαη αζζέλεηεο. Μεηά ηε ζπγθνκηδή, απψιεηεο ζηελ πνζφηεηα 

θαη ηελ πνηφηεηα, είλαη πηζαλφ λα ζπκβνχλ θαηά ηελ απνζήθεπζε θαη ηε κεηαθνξά. 

Σα γεγνλφηα απηά, είλαη πξαγκαηηθά θαη ζπλήζε ηφζν ζηελ κηθξή γεσξγία, φζν θαη 

ζηελ πεξηζζφηεξν καδηθή, θαηά ηελ νπνία ηα πξσηνγελή πξντφληα ζα πξνσζεζνχλ 

γηα πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε – κεηαπνίεζε. Ζ χπαξμε ηθαλνπνηεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

θαη νη βειηησκέλεο δηαδηθαζίεο logistics, ζα κπνξνχζαλ λα κεηψζνπλ ζην ειάρηζην 

δπλαηφ ηέηνηεο απψιεηεο θαη λα αλνίμνπλ λέεο πξννπηηθέο αγνξψλ γηα ηνπο κηθξνχο 
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παξαγσγνχο. ρεηηθά κε ηηο ππνδνκέο, νη (Immink and Alarcon, 1992) βαζηδφκελνη 

ζε κηα κειέηε γηα ηελ Γνπαηεκάια ππνζηεξίδνπλ πσο ρξεηάδεηαη πξνψζεζε ηεο 

πξφζβαζεο ζηηο αγνξέο κέζσ βειηίσζεο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ πεξηζζφηεξν ζηηο 

επαξρίεο, φπνπ βξίζθνληαη ζπγθεληξσκέλνη νη κηθξνί παξαγσγνί, παξά ζηηο πεξηνρέο 

πνπ βξίζθνληαη νη κεγάιεο παξαγσγηθέο κνλάδεο. Τπνζηεξίδνπλ επίζεο, φηη νη 

εγθαηαζηάζεηο ζπιινγήο ησλ θαξπψλ ρξεηάδνληαη θαιχηεξε νξγάλσζε ζηα πξφηππα 

κηαο κηθξήο θνηλσλίαο, ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε άζθεζε ηνπ κάξθεηηλγθ ησλ 

πξντφλησλ θαη νη θνηλέο επελδχζεηο κε απνηέιεζκα ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο. 

Τπάξρνπλ φκσο αξθεηά εκπφδηα γηα ηελ βειηίσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο: 

 Γπζθνιίεο ζηελ επεμεξγαζία, φπνπ ε ρξνλνβφξα πξνεηνηκαζία ησλ θαζνιηψλ 

ζεσξείηαη θχξηα αηηία ηεο πεξηνξηζκέλεο θαηαλάισζεο. 

 Απνπζία εηδηθήο εθνδηαζηηθήο απφ ηνπο κηθξνχο παξαγσγνχο πξνο ηηο 

δηφδνπο ησλ αγνξψλ, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα κεηψζνπλ ηηο απψιεηεο πξντφλησλ 

θαη λα αλνίμνπλ λέεο πξννπηηθέο αγνξψλ γηα ηα πξντφληα κε εηδηθέο 

πξνδηαγξαθέο. Κάηη ηέηνην απαηηεί βειηίσζε ππνδνκψλ logistics θαη 

πξαθηηθέο δηνίθεζεο εθνδηαζηηθψλ αιπζίδσλ. 

 

Μέζσ ηεο έξεπλαο γηα ηελ εθνδηαζηηθή ηνπ θαζνιηνχ ζηελ Κεληξηθή Ακεξηθή, 

ζπλεηδεηνπνηνχκε πσο αλαγλσξίδεηαη ε αλάγθε γηα θαηάιιειεο θαη απνηειεζκαηηθέο 

ελαιιαθηηθέο επηινγέο γηα ηνπο κηθξνχο παξαγσγνχο θαη κεηαπνηεηέο θαζνιηνχ. Οη 

νπνίεο ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα ζπκβαδίζνπλ κε ηελ ππάξρνπζα πνηθηιία ζε 

ζπζηήκαηα παξαγσγήο θαη πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο, κέζσ βειηίσζεο ησλ 

απαηηήζεσλ γηα πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηνπο ψζηε λα εληαρζνχλ ζηηο δηάθνξεο 

αγνξέο. Τπφ ηελ άπνςε απηή, κηα ελδηαθέξνπζα επηινγή ζα ήηαλ ε ίδξπζε 
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«Παξαγσγηθψλ Οξγαλψζεσλ» ή «πλεηαηξηζκψλ». Οη νξγαλψζεηο απηέο κπνξνχλ λα 

ππνζηεξίμνπλ ηε δηεμαγσγή πξνγξακκάησλ ηήξεζεο πνηνηηθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηα 

πξντφληα ησλ κειψλ ηνπο, πεηπραίλνληαο έηζη εληαίν πξφηππν πνηφηεηαο γηα φινπο. 

Μπνξνχλ επίζεο λα επηηχρνπλ βειηίσζε ζηε δηείζδπζε ζε λέεο αγνξέο γηα ηα κέιε 

ηνπο, κέζσ ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο. Σέινο, λα εδξαηψζνπλ βηψζηκεο θαη 

αεηθφξεο ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο κε ηνπο πειάηεο – αγνξαζηέο ζηελ αιπζίδα.  

 

3.5 Η κειέηε θξέζθσλ ηξνθίκσλ ζηελ Σατιάλδε 

Ζ κειέηε «Thai Fresh project», μεθίλεζε ην 1999 φηαλ νη εηαηξίεο «Golden Exotics 

Holland» θαη «KLM Cargo» εγθαηέζηεζαλ έλα θέληξν δηαλνκήο θαη ζπζθεπαζίαο 

ζηα πεξίρσξα ηνπ αεξνδξνκίνπ ηεο Bangkok. Σα πξνεγνχκελα ρξφληα ε «Golden 

Exotics», είρε «ρηίζεη» κηα θαιή θήκε ζρεηηθά κε ηε δηαλνκή εμσηηθψλ εηδψλ 

ιαραληθψλ απφ ηελ Σατιάλδε ζηελ Γεξκαλία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηελ Οιιαλδία 

θαη ην Βέιγην. Δθείλα ηα ρξφληα ηα θξέζθα πξντφληα αγνξάδνληαλ απφ 

ρνλδξέκπνξνπο θαη κεζάδνληεο. Όκσο, απηή ε κνξθή ζπλεξγαζίαο δελ ήηαλ πιένλ 

ιεηηνπξγηθή εμαηηίαο ησλ απμαλφκελσλ θαη απζηεξφηεξσλ πξνδηαγξαθψλ πνηφηεηαο 

θαη αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ ζηηο ηειηθέο αγνξέο πξννξηζκνχ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη ηεο Ηαπσλίαο. Δίλαη γεγνλφο πσο ε εηαηξεία αληηκεηψπηδε ζπλερψο 

πξνβιήκαηα κε ηελ Οιιαλδηθή ππεξεζία γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο, ζρεηηθά κε ηα 

θαηάινηπα ησλ εληνκνθηφλσλ νπζηψλ. 

Ζ κειέηε ζηφρεπζε, ζηελ αλάπηπμε κηαο ελνπνηεκέλεο πνηνηηθά εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο γηα ηελ εμαγσγή εμσηηθψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ. Ζ πξφθιεζε γηα απηήλ 

ηελ δεκηνπξγία ε κεηάδνζε ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ πνπ αθνξνχλ πνηφηεηα θαη 

αζθάιεηα, ζην επίπεδν ησλ παξαγσγψλ – αγξνηψλ κέζσ θαιψλ πξαθηηθψλ ζηελ 

θαιιηέξγεηα θαη ε αλάπηπμε κηαο δνκήο κέζα ζηελ αιπζίδα πνπ ζα επηηξέπεη ηελ 
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αμηφπηζηε αλίρλεπζε θαη εληνπηζκφ ηνπ ζηαδίνπ πνπ βξίζθνληαη ηα πξντφληα εληφο 

ηεο. Έηζη, επηθεληξψζεθαλ ζε δχν δηαδνρηθέο ελέξγεηεο: 

 ηελ εγθαηάζηαζε ελφο θέληξνπ δηαλνκήο θαη ζπζθεπαζίαο ζην αεξνδξφκην 

ηεο Bangkok 

 ηελ εγθαηάζηαζε ελφο ηνπηθνχ θέληξνπ κεηα-ζπιιεθηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ 

θξέζθσλ πξντφλησλ ζηελ επαξρία Ratchaburi 

 

Σν θέληξν δηαλνκήο, απνηέιεζε έλα πξψην βήκα πξνο ηνλ θαιχηεξν έιεγρν 

πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο. Ζ δηαδηθαζία έρεη σο εμήο. Φξνχηα θαη ιαραληθά 

αγνξάδνληαη απφ ρνλδξέκπνξνπο ηεο πφιεο. Αθνχ παξαδνζνχλ ζην θέληξν, ηα 

πξντφληα ηαθηνπνηνχληαη, δηαιέγνληαη θαη ηαμηλνκνχληαη αλά είδνο, πιέλνληαη – 

θαζαξίδνληαη, ζπζθεπάδνληαη θαη είλαη έηνηκα γηα πξνζσξηλή απνζήθεπζε ζε 

ςπρφκελν ζάιακν. Αθνινπζεί έιεγρνο απφ ππαιιήινπο ηεισλίνπ θαη ηίζεληαη ζε 

θαηάζηαζε «θαξαληίλαο» ψζηε λα κελ αιινησζνχλ απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. Σν 

θέληξν δηαλνκήο, κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο κηα εγθαηάζηαζε πνπ δίλεη 

πξνζηηζέκελε αμία, φπνπ θαηαγξάθνληαη θαη βαζκνινγνχληαη νη επηδφζεηο ζε 

πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη ελαξκφληζε πξνο ηηο πνηνηηθέο απαηηήζεηο επηβάιιεηαη 

απφ ηνπο ππεπζχλνπο. Δηζήρζε ε κέζνδνο HACCP θαη αλαπηχρζεθε πξφγξακκα 

εθπαίδεπζεο γηα δηεπζχλνληεο θαη εξγαδφκελνπο, ζηα πξφηππα ελφο “Standard 

Manufacturing Practises (GMP’s). 

Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ θέληξνπ δηαλνκήο, παξαθηλήζεθε απφ ηηο εμειίμεηο ζηηο αγνξέο 

Δπξψπεο θαη Ηαπσλίαο. ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90, ε εκπηζηνζχλε ησλ 

θαηαλαισηψλ ησλ αγνξψλ απηψλ έθηαζε ζηε ρακειφηεξε ηηκή ηεο. Άξρηζαλ λα 

απαηηνχλ πεξηζζφηεξε δηαθάλεηα ζηελ δηαηξνθηθή αιπζίδα. Ζ δηαθάλεηα απηή, 

ζπκπεξηειάκβαλε ηελ επαιήζεπζε ησλ ζπζηαηηθψλ ησλ πξντφλησλ, ηελ πξνέιεπζε 
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θαη ε αληρλεπζηκφηεηα ηελ αζθάιεηα ηνπο θαη ηηο απνδείμεηο πξνθεηκέλνπ λα γίλνληαη 

γλσζηά ε δηαηξνθηθή ηνπο αμία, νη επηδξάζεηο ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ θιπ. 

Οη αδπλακίεο πνπ αληηκεηψπηδε ε εηαηξεία ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ησλ θξέζθσλ 

ιαραληθψλ θαη θξνχησλ, πξνέξρνληαλ απφ ηνπο ρνλδξέκπνξνπο θαη ήηαλ: 

 απνπζία πνηνηηθνχ ειέγρνπ ζην ρσξάθη, πνπ νδεγνχζε ζε πνηθηιία πνηφηεηαο 

ησλ ιαραληθψλ. Απηφ νδεγνχζε ζε ζρεηηθά πςειφ επίπεδν απφξξηςεο απφ 

ηνπο αγνξαζηέο ζην εμσηεξηθφ, ιφγσ κε θάιπςεο ησλ πνηνηηθψλ 

πξνδηαγξαθψλ ηνπο κε απνηέιεζκα νηθνλνκηθέο απψιεηεο θαη πξντφληα πνπ 

θαηέιεγαλ άρξεζηα θαη αθαηάιιεια 

 ην γεγνλφο πσο δελ ππήξρε αλαγλσξηζκέλν πνηνηηθφ πξφηππν ζηελ Σατιάλδε, 

είρε επίζεο ζαλ απνηέιεζκα κεησκέλε δηείζδπζε ζηηο επξσπατθέο αγνξέο θαη 

εκπφδηδε ηαπηφρξνλα ηελ είζνδν ζηελ κεγάιεο αμίαο αγνξά ηεο Ηαπσλίαο 

 

Σν λέν θέληξν δηαλνκήο, δελ ήηαλ ηθαλφ λα βειηηψζεη απηέο ηηο αδπλακίεο. Έηζη 

θξίζεθε απαξαίηεηε κηα λέα πξνζζήθε ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα θαη θηίζηεθε ην 

ηνπηθφ θέληξν ζηελ επαξρία Ratchaburi ην 2003. Σν θέληξν κεηα-ζπιιεθηηθήο 

επεμεξγαζίαο, ρξεζίκεπζε επίζεο ζαλ θέληξν γλψζεο γηα ηνπο αγξφηεο. Σνπο παξέρεη 

εθηεηακέλεο ππεξεζίεο θαη ζπκβνπιέο θαιψλ πξαθηηθψλ γεσξγίαο. Οη ππεξεζίεο 

απηέο ζηνρεχνπλ λα απνθηήζνπλ νη θαιιηεξγεηέο, πηζηνπνίεζε ζχκθσλε κε ην 

«European Retailer Good Agricultural Practices» (EUREPGAP). 

Ζ κεγαιχηεξε αλεζπρία ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηξνθίκσλ ζηηο εθνδηαζηηθέο 

αιπζίδεο ιαραληθψλ, είλαη ηα θαηάινηπα εληνκνθηφλσλ νπζηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ γεσξγία. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, νη αγξφηεο εθπαηδεχνληαη ζηνλ 

“GAP”. Δθεί πξνβιέπεηαη: 
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1. ειαρηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο ρεκηθψλ θαη ελζσκάησζε ζπζηήκαηνο 

παξαθνινχζεζεο 

2. ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ ζσζηή 

ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ 

3. εμαζθάιηζε ηεο ζσζηήο πγείαο, αζθάιεηαο θαη θνηλσληθήο πξφλνηαο ησλ 

εξγαηψλ 

 

Ζ εθπαίδεπζε πάλσ ζηα ζέκαηα απηά, ήηαλ παξνρή ησλ θνξέσλ πνπ αλαθέξζεθαλ 

ζηελ αξρή ηεο ελφηεηαο, ζρεηηθά κε ην πξφηδεθη θαη ζπκπεξηειάκβαλε ηελ θαηάξηηζε 

ελφο εγρεηξηδίνπ ζσζηψλ πξαθηηθψλ αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε εληνκνθηφλσλ ην νπνίν 

ζα εθάξκνδαλ νη ζπλεξγαδφκελνη παξαγσγνί θαη ηέινο ε βνήζεηα λα «ζηεζεί» 

ζχζηεκα θαηαγξαθήο (αξρείνπ) ζρεηηθφ κε ηνλ ηνκέα απηφλ. 

Με ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ θέληξνπ ην 2003, ε εθνδηαζηηθή αιπζίδα νπζηαζηηθά 

κίθξπλε θαζψο παξαθάκθζεθαλ νη ρνλδξέκπνξνη. Όζνλ αθνξά ην πξσηνγελέο 

επίπεδν παξαγσγήο, δεκηνπξγήζεθε θαη εμαζθαιίζηεθε ε αθνζίσζε ησλ παξαγσγψλ 

ζηελ επηρείξεζε κέζσ ζπκβνιαίσλ πνπ δεζκεχνπλ ηελ αγνξά αγαζψλ απφ εθείλνπο, 

αιιά θαη θάλνληαο ηνπο κέηνρνπο (ζπλέηαηξνπο) ηνπ θέληξνπ. 
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ρήκα 10: Οξγαλφγξακκα ηεο ελνπνηεκέλεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ηεο Thai Fresh 

 

Σν επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο Thai Fresh ζπλδπαζκέλν κε ηελ ζηξαηεγηθή 

αλάπηπμεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζε δηάθνξα επίπεδα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, 

θαίλεηαη αξθεηά επηηπρεκέλν. Οη φγθνη εμαγψγηκσλ πξντφλησλ πξνο ηελ Δπξψπε 

δείρλνπλ εληππσζηαθή άλνδν θαη είλαη ηφζν ππνζρφκελνη ψζηε ε εμαγσγέο ζηελ 

Ηαπσλία, λα κελ απνηεινχλ πξνηεξαηφηεηα πξνο ην παξφλ. 

Δλ θαηαθιείδη, ε ζέζε ηεο Thai Fresh ζηελ αλαπηπζζφκελε αγνξά ησλ εμσηηθψλ 

ηξνθίκσλ ζηελ Δπξψπε, ηεο επέηξεςε λα θάλεη επελδχζεηο ζε θηηξηαθή ππνδνκή, 

πηζηνπνηήζεηο θαη αλζξψπηλνπο πφξνπο, νη νπνίεο θξίζεθαλ αλαγθαίεο απφ ηελ 

δηνίθεζε πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε παξνπζία ηνπο ζηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά. 

Πξάγκαηη, ε απμαλφκελε αλάγθε γηα εμαζθάιηζε πνηφηεηαο ησλ ηξνθίκσλ ήηαλ ε 

θηλεηήξηα δχλακε πνπ νδήγεζε ζε κηα ελνπνηεκέλε αιπζίδα. Ζ ζηξαηεγηθή 

αλάπηπμεο αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ πξνκεζεπηψλ γεσξγψλ, νδήγεζε πνιινχο λα 
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ελαξκνληζηνχλ κε ηα δηεζλή πξφηππα πνηφηεηαο. Καη ηέινο, λα κεησζεί ε αλάκημε ησλ 

ρνλδξέκπνξσλ ζηελ αιπζίδα. 

 

3.6 Δμαγσγέο θξνύησλ θαη ιαραληθώλ από ηελ Αηζηνπία 

Εεηήκαηα ελ έηε 2012. Ζ παξαγσγή ηεο Αηζηνπίαο ζε θξνχηα θαη ιαραληθά είλαη 

ρακειή, αιιά ε ρψξα έρεη ην δπλακηθφ λα απμήζεη ηελ παξαγσγή αιιά θαη ηηο 

εμαγσγέο ελφο θάζκαηνο πξντφλησλ κέζα ζηε ρξνληά. Ζ δήηεζε θξνχησλ θαη 

ιαραληθψλ απμάλεηαη ζηηο γχξσ δηεζλείο αγνξέο, φπσο ζηε Μέζε Αλαηνιή. Γηα λα 

θηάζνπλ ηα πξντφληα εθεί αιιά θαη ζηηο ππφινηπεο δηεζλείο αγνξέο, ε παξαγσγή 

πξέπεη λα κεηαθεξζεί ζην Djibouti, απφ φπνπ ζα θνξησζεί ζε πινία. Σν νδηθφ δίθηπν 

έσο εθεί είλαη ζρεηηθά θαιφ, αιιά ε κεηαθνξά δηαξθεί πνιχ εμαηηίαο αλακνλήο ζηα 

ζχλνξα κέρξη θαη 10 ψξεο. Σα θξέζθα θαη εππαζή ηξφθηκα, ρξεηάδνληαη ςχμε γηα λα 

παξακείλνπλ θξέζθα θαη θαιήο πνηφηεηαο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ηέηνηαο κεηαθνξάο. 

Πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ εμαγσγέο ζηε Μέζε Αλαηνιή, απνηειεί κεγάιεο 

ζεκαζίαο ε απφθηεζε θαιήο θήκεο θαη ε παξάδνζε ησλ πξντφλησλ ζε άξηζηε 

θαηάζηαζε. Ζ ρξήζε ςπρφκελσλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, πξνζθέξεη θαιέο 

πηζαλφηεηεο γηα θάηη ηέηνην. 

 

Αλάγθεο ζηα agrologistics. Σα θξέζθα θξνχηα θαη ιαραληθά είλαη εππαζή θαη κηθξφ 

θχθιν δσήο. Δπνκέλσο εηδηθά γηα απηά, ηα θφζηε κεηαθνξάο είλαη ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο πνπ θαζνξίδεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ζέζεο πνπ θαηέρεηο ζηηο 

εμαγσγηθέο αγνξέο. Αξθεηνί επηρεηξεκαηίεο έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη δνθηκέο λα 

εμάγνπλ θνηλά θξνχηα θαη ιαραληθά αεξνπνξηθψο πξνο ηε Μέζε Αλαηνιή, αιιά 

αλεπηηπρψο. Ζ κεηαθνξά απφ αέξνο, απνηειεί επηινγή κφλν γηα πξντφληα κεγάιεο 

αμίαο. Ζ αλάπηπμε κηαο ςπρφκελεο αιπζίδαο πνπ ζα εμππεξεηεί ηηο θνληηλέο ζρεηηθά 
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πεξηνρέο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, ζα βειηίσλε δξακαηηθά ηελ αληαγσληζηηθή ζέζε ηεο 

Αηζηνπίαο. 

 

Παξεκβάζεηο (πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ή παξαηεξήζεθαλ). Ζ ζαιάζζηα κεηαθνξά, 

γίλεηαη νινέλα πην ελδηαθέξνπζα ιφγσ κεησκέλεο σθέιηκεο ρσξεηηθφηεηαο κέζσ 

αέξνο θαη πνιχ ιηγφηεξσλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ (θαη πηζαλά θφζηνπο). 

Απαηηείηαη θαιή πνηφηεηα πξντφλησλ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αληαγσληζηηθή δηείζδπζε 

ζηηο εμαγσγέο. Σα ςπρφκελα εκπνξεπκαηνθηβψηηα, ζα εμαζθαιίζνπλ ηα επίπεδα 

πνηφηεηαο θαηά ηε κεηαθνξά. Ζ πνηφηεηα φκσο πξέπεη λα είλαη πςειή εμαξρήο θαη 

γηα απηφ πξνηείλεηαη ε πξνζεθηηθή επηινγή ησλ ζπφξσλ θαη νη ζσζηέο πξαθηηθέο 

θαιιηέξγεηαο. 

Ζ εμαγσγή θξνχησλ θαη ιαραληθψλ απφ ηελ Αηζηνπία ζηε Μέζε Αλαηνιή θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηε ανπδηθή Αξαβία, κέζσ ςπρφκελσλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, είλαη 

εθαξκφζηκε. Γηα ηε ζαιάζζηα κεηαθνξά, είλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρεη ζπλερήο 

δηαηήξεζε πςεινχ πνηνηηθνχ επηπέδνπ. Δπηπρψο, κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κηα 

θιεηζηή αιπζίδα ςχμεο θαζψο ηα containers δε ρξεηάδεηαη λα αλνηρζνχλ θαηά ηε 

κεηαθνξά, αθνχ θνξησζνχλ θαη θιείζνπλ. Όκσο, δελ ππάξρνπλ πξνο ην παξφλ 

ηέηνηνπ είδνπο containers ζηε ρψξα αιιά ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο καδί κε 

ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ. Έλα ηέηνην θφζηνο φκσο είλαη πςειφ θαη ζα επηθέξεη 

αληίζηνηρε αχμεζε ζηελ ζπλνιηθή κεηαθνξά. Δπίζεο, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη 

πιήξεο εθκεηάιιεπζε ηνπ ρξεηάδεηαη θαη πιήξε θφξησζε κε πξντφληα. Δπνκέλσο, ηα 

ελ ιφγσ εκπνξεπκαηνθηβψηηα ελδείθλπληαη γηα ρξήζε απφ κεγάινπο παξαγσγνχο θαη 

φρη αθφκα απφ κηθξφηεξνπο, νη νπνίνη ρξεηάδνληαη έλα θέληξν ελνπνίεζεο- 

ζπγθέληξσζεο ησλ θξέζθσλ πξντφλησλ. πλεπψο, πξνηείλεηαη ε νξγάλσζε θαη 

δεκηνπξγία ηέηνησλ θέληξσλ ζηα νπνία ζα γίλεηαη ζπγθέληξσζε θξνχησλ θαη 
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ιαραληθψλ απφ δηαθνξεηηθέο θάξκεο, ζα πξνζθέξεηαη δπλαηφηεηα ςπρξήο 

απνζήθεπζεο θαη ζα πξνθχπηεη επθνιφηεξα πιήξεο θφξησζε container. 

Απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο, ε εθαξκνζηκφηεηα κηα ηέηνηαο ηδέαο εμαξηάηαη αξθεηά απφ 

ηνλ ηχπν παξαγσγήο θαη ηε δηαπξαγκαηεχζηκε ηηκή ζηηο αγνξέο. ε θάζε πεξίπησζε, 

είλαη θαιχηεξν γηα θξνχηα θαη ιαραληθά πνπ κπνξνχλ λα ζπζθεπαζηνχλ εχθνια θαη 

επνκέλσο λα γεκίδνπλ πιήξσο έλα container κε ην κέγηζην δπλαηφλ βάξνο. Απηφ 

γηαηί, ε ηηκέο αγνξάο θαζνξίδνληαη βάζεη βάξνπο θαη ηα θφζηε κεηαθνξάο βάζεη 

κεηαθεξφκελνπ φγθνπ, άξα είλαη πεξηζζφηεξν επηθεξδέο λα κεηαθέξεηο ην κέγηζην 

βάξνο κε έλα container. 

Ο ρξφλνο παξάδνζεο είλαη κέγηζην 18 κε 22 εκέξεο, αθαηξψληαο ηηο επηζπκεηέο 7 

εκέξεο δηάξθεηαο δσήο ησλ ιαραληθψλ ζην ξάθη ή ζηε ρξήζε ηνπ θαηαλαισηή. Απηφο 

ν ειαθξφο κεγάινο ρξφλνο κεηαθνξάο, απνηειεί εκπφδην γηα ηε κεηαθνξά κέζσ 

ςπρφκελσλ containers πξνο ηε Μέζε Αλαηνιή. 

 

3.7 Μείσζε ησλ κεηα-ζπιιεθηηθώλ απσιεηώλ ζηε Γθάλα 

Εεηήκαηα ελ έηε 2013. Γηα ηελ Γθάλα, ζρεηηθά κε ηηο κεηαζπιιεθηηθέο απψιεηεο 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ (post harvest losses), ηζρχεη φηη γεληθφηεξα γηα ηελ Αθξηθή: 

 Πνιιέο θαηλνηνκίεο γηα ηε κείσζε ησλ «PHL», είλαη γλσζηέο θαη δηαζέζηκεο 

ζηε βηβιηνγξαθία. Γηάθνξνη θνηλσληθννηθνλνκηθνί παξάγνληεο φκσο 

εκπνδίδνπλ ηελ πξνψζεζε ησλ ηερλνινγηψλ λα γίλνπλ πξαγκαηηθφηεηα. 

 ηνηρεία γηα ηα θφζηε ζρεηηθά κε ηε κείσζε ησλ «PHL» θαη ηα νηθνλνκηθά 

νθέιε πνπ επηθέξεη, ιείπνπλ ή είλαη αλεπαξθή. Οη πεξηζζφηεξεο θαηλνηνκίεο 

εθαξκφδνληαη ρσξίο μεθάζαξε νηθνλνκηθή πξννπηηθή. 

 Πνιιέο θαηλνηνκίεο εθαξκφδνληαη θαη εγθαηαιείπνληαη κεηά απφ κηθξφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα, ιφγσ έιιεηςεο νξγαλσκέλσλ ππνδνκψλ εθ κέξνπο ησλ 
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αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ. Ζ χπαξμε δπλαηψλ νκάδσλ θαιιηεξγεηψλ, ζα 

παξνηξχλεη θαη ηνπο κηθξφηεξνπο πξνο ηελ εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ. 

 Οη αλαγθαίεο θαηλνηνκίεο ρξεηάδνληαη νιηζηηθή πξνζέγγηζε (ζχλδεζε ησλ 

εξγαζηψλ ζην ρσξάθη κε ηηο εθηφο θαιιηέξγεηαο πξαθηηθέο φπσο ηελ 

επεμεξγαζία, απνζήθεπζε, ζπζθεπαζία, κεηαθνξά). Άιινη παξάγνληεο είλαη 

ε κε χπαξμε θεληξηθήο πνιηηηθήο σο θξάηνο, θησρέο ππνδνκέο ζε κέζα, 

θησρφ κάξθεηηλγθ, έιιεηςε γλψζεσλ. 

 

Ζ θχξηα πξφθιεζε είλαη, ε εχξεζε ηνπ ηξφπνπ κείσζεο κεηαζπιιεθηηθψλ απσιεηψλ, 

θάλνληαο ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ θαηλνηνκηψλ θαη γλψζεσλ. 

 

Αλάγθεο ζηα agrologistics. Οη παξεκβάζεηο γηα κείσζε ησλ «PHL», είλαη πην 

επηηπρεκέλεο φηαλ νη επηρεηξεκαηίεο μεθηλνχλ έξγα πξνζαλαηνιηζκέλα ζην θνηλφ 

θαιφ θαη κε βάζε ηε ζπκκεηνρή ζπλεηαηξηζκψλ, κε φζα απηφ ζπλεπάγεηαη. Καιφ 

παξάδεηγκα απνηειεί ην δίθηπν ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο πξντφλησλ cashew θαη 

ησλ θαξπψλ ηνπ δέληξνπ shea απφ φπνπ πξνθχπηεη ην βνχηπξν karηte ζηελ Γθάλα. 

Δθεί, ε κφξθσζε, ε ρξήζε πιεξνθνξηθήο θαη ε ζρεδίαζε κηθξννηθνλνκίαο, 

βειηίσζαλ ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ ληφπησλ θαιιηεξγεηψλ θαη εηδηθά ησλ γπλαηθψλ 

(https://www.youtube.com/watch?v=k32D7UrgkCw&feature=youtu.be –  

«Software solutions for developing countries») / 

(https://www.youtube.com/watch?v=pWkuaPdXUB0&feature=youtu.be –  

«Sustainable Business in Ghana»). Απφ ηελ νπηηθή ηεο βηνκεραληθήο θαιιηέξγεηαο, 

έλα θαιφ παξάδεηγκα αιπζίδαο πξνζηηζέκελεο αμίαο (value chain) είλαη ε 

επεμεξγαζία ηνπ αλαλά ζηε Γθάλα, γηα ηελ παξαγσγή θξέζθηαο θξνπηνζαιάηαο γηα 

ηελ αγνξά ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ. 

https://www.youtube.com/watch?v=k32D7UrgkCw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pWkuaPdXUB0&feature=youtu.be
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Παξεκβάζεηο (πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ή παξαηεξήζεθαλ). Πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη 

πξαγκαηηθή επίδξαζε ζηε κείσζε ησλ κεηαζπιιεθηηθψλ απσιεηψλ, ρξεηάδεηαη εζληθή 

ζηξαηεγηθή γηα ηα agrilogistics βαζηζκέλε ζε ηξεηο ππιψλεο. Πξψηνλ, 

απνηειεζκαηηθέο θάζεηεο αιπζίδεο πξνζηηζέκελεο αμίαο πνπ ζηνρεχνπλ ζηνλ 

ζπληνληζκφ ησλ παξεκβάζεσλ πνπ γίλνληαη απφ πνιινχο επηρεηξεκαηίεο. Απηφ 

ζεκαίλεη ηελ ελζσκάησζε ηερλνινγίαο, νξγάλσζεο, λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, 

νηθνλνκίαο θαη δηαδηθαζηψλ αιιά θαη ηθαλνηήησλ, γλψζεσλ, επηθνηλσλίαο. Γεχηεξνλ, 

απαηηείηαη έλα επαξθέο δίθηπν Logistics πνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ αχμεζε ηεο 

κεηαθνξάο αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ, ιφγσ ησλ κεγάισλ απνζηάζεσλ 

κεηαμχ παξαγσγψλ θαη θαηαλαισηψλ θαη ηεο απμαλφκελεο πνηθηινκνξθίαο ησλ 

πξντφλησλ γηα ηνπο αζηηθνχο θαηαλαισηέο. Σξίηνλ, ε νξηδφληηα ελζσκάησζε κεηαμχ 

ησλ αιπζίδσλ. 

 

 

ρήκα 11: ηξαηεγηθή agrilogistics Γθάλα 
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ρήκα 12: Οη 10 ζπρλφηεξεο αηηίεο κεηαζπιιεθηηθψλ απσιεηψλ 

 

3.8 ύγκριςη ςυςτημάτων Agrilogistics 

Ωο θνκκάηη ηεο νηθνλνκίαο θάζε θξάηνπο, ε βηνκεραλία ησλ κνληέξλσλ logistics 

αλαπηχζζεηαη ξαγδαία κε ξπζκφ 20-30 % γηα δεθαεηίεο, γεγνλφο πνπ ηελ θαηαηάζζεη 

ζηηο ηξεηο πεξηζζφηεξν ππνζρφκελεο καδί κε ηε βηνκεραλία πξντφλησλ πςειήο 

ηερλνινγίαο θαη ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή βηνκεραλία. 

ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα αλαθεξζνχκε ζηνλ ηνκέα ησλ agrilogistics ηξηψλ ρσξψλ, 

ηεο Κίλαο, ησλ Ζ.Π.Α. θαη ηεο Οιιαλδίαο, νη νπνίεο ζεσξνχληαη θνξπθαίεο ζηε 

δηαρείξηζε αγξνδηαηξνθηθψλ πξντφλησλ θαη εθνδίσλ.  
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3.8.1 Agrilogistics Κίνασ 

Σν 2010 ε θπβέξλεζε μεθίλεζε πξνζπάζεηα εθ κνληεξληζκνχ ησλ ππεξεζηψλ 

logistics ηεο, ε νπνία θαίλεηαη λα απνδίδεη θαζψο ην ζπλνιηθφ θφζηνο logistics ηεο ζε 

ζρέζε κε ην Α.Δ.Π., κεηψζεθε 2-3 % απφ ην 21,3 % πνπ βξηζθφηαλ ην 2004. Σν 2003, 

ε παξαγσγή θξνχησλ θαη ιαραληθψλ αλήιζε ζε 500 εθαη. Σφλνπο, εθ ησλ νπνίσλ ην 

25-30 % απνηέιεζε απψιεηεο (θαηά ηε ζπιινγή, κεηαθνξά, απνζήθεπζε, 

κεηαπψιεζε θιπ), γεγνλφο πνπ δείρλεη κεγάιν θφζηνο φηαλ ζηηο αλαπηπγκέλεο απφ 

άπνςε εθνδηαζηηθήο ρψξεο, ην πνζνζηφ απσιεηψλ αλέξρεηαη ζε κφιηο 1-2 %. Σν ίδην 

έηνο, ην θφζηνο Logistics ζε ζρέζε κε ην Α.Δ.Π. ησλ Ζ.Π.Α. αλήιζε ζε 9-10 %, ελψ 

ζηελ Κίλα 21,4 %. Δπνκέλσο, θαίλεηαη απαξαίηεηε ε αλάγθε έξεπλαο θαη αλάπηπμεο 

ζην θνκκάηη ησλ agrilogistics πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί θαη ε κνληέξλα αγξνηηθή 

πξννπηηθή ηεο Κίλαο. Γηα ην ιφγν απηφ, νη κειεηεηέο βαζίδνληαη ζηα κνληέια ησλ 

Ζ.Π.Α. θαη ηεο Οιιαλδίαο 

 

3.8.2 Agrilogistics Η.Π.Α. 

Ζ θχξηα δνκή ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο αγξνηηθψλ πξντφλησλ ησλ Ζ.Π.Α. θαίλεηαη 

παξαθάησ. Σν δηάγξακκα δείρλεη επίζεο ηα πνζνζηά πξντφλησλ πνπ αλαινγνχλ ζε 

θάζε θαλάιη.   

 

ρήκα 13: Ζ θχξηα δνκή δηαθίλεζεο ησλ Ακεξηθάληθσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ 
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Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ηα εμήο: 

 πγθεληξσκέλεο παξαγσγηθέο πεξηνρέο. Δμαηηίαο ηεο πςειήο ηνπηθνπνίεζεο 

ηεο παξαγσγήο ζηηο Ζ.Π.Α., νη θνξείο επηιέγνπλ λα δηακνξθψλνπλ πεξηνρέο 

φπνπ ζα θαιιηεξγνχλ ζπγθεθξηκέλεο θαιιηέξγεηεο π.ρ. θαιακπνθηνχ, 

ζηηαξηνχ, ιαραληθψλ θιπ. Σν βαζηθφ κνηίβν έρεη ήδε θαζηεξσζεί απφ ην 1886 

– 1897, κε ηα θξνχηα θαη ηα ιαραληθά λα θαιιηεξγνχληαη ζηα βνξεην-

αλαηνιηθά, ν θαπλφο ζηα λφηηα θιπ. Όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα, ζε νιφθιεξε 

ηελ αιπζίδα ην εκπφξην κεηαμχ ρνλδξεκπφξσλ θαη κεζαδφλησλ απνηειεί ην 

98,5 % θαη θχξηα ιεηηνπξγία ηνπ είλαη λα ζπιιέγεη ηα αγαζά. Γεγνλφο πνπ 

δείρλεη ρξεκαηηθή ξνή θαη ξνή πιεξνθνξηψλ αιιά φρη δηαδηθαζίεο Logistics. 

Σα αγξνηηθά αγαζά δηαλέκνληαη απεπζείαο απφ θάζε είδνπο παξαγσγφ, ζε 

θάζε είδνπο θέληξν δηαλνκήο θαη ρνλδξέκπνξν. 

 «Κνληά» θαλάιηα, ιίγνη ελδηάκεζνη, πςειή απνηειεζκαηηθφηεηα. Σν 78,5 % 

ησλ ακεξηθαληθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ δηαλέκεηαη απφ ηελ παξαγσγή ζηα 

θέληξα δηαλνκήο θαη ζηνπο εκπφξνπο. Οη πσιήζεηο ησλ ρνλδξέκπνξσλ 

θηάλνπλ κφλν ην 20 %. Έηζη, ιφγσ ησλ κηθξνχ θαλαιηνχ πνπ δηακνξθψλεηαη 

επηηπγράλεηαη γξήγνξε θπθινθνξία ησλ αγαζψλ, κε ρακειφ θφζηνο θαη 

πςειή απνηειεζκαηηθφηεηα. 

 Οινθιεξσκέλεο ιχζεηο ππεξεζηψλ logistics. Έλα πιήξεο ζχζηεκα θάιπςεο 

ππεξεζηψλ πξνο ηνπο αγξφηεο – παξαγσγνχο, είλαη άκεζα δηαζέζηκν απφ ηε 

ζηηγκή πνπ ππάξμεη παξαγφκελν πξντφλ θαη ζα παξέρεη κεηαθνξηθέο 

ππεξεζίεο, επεμεξγαζίαο θαη απνζήθεπζεο, ηαμηλφκεζεο  θιπ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ε χπαξμε πεξίπνπ 300 ζεκείσλ ελεκέξσζεο ζε 

φιε ηε ρψξα, γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηα αγξνηηθά πξντφληα. 
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χκθσλα κε ην «agricultural net» (directag.com) 85 % ησλ ακεξηθαλψλ 

παξαγσγψλ ρξεζηκνπνηνχλ ην ειεθηξνληθφ δίθηπν θαη 16 % εμ απηψλ 

πξαγκαηνπνηεί αγνξέο απφ εθεί. Σέινο, ε χπαξμε εζληθνχ δηθηχνπ 

πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηεο ζπνξάο κε βάζε ηηο ζπκβνπιέο 

εηδηθψλ επηζηεκφλσλ, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε δηείζδπζεο ζε παξφρνπο 

ππεξεζηψλ logistics (3pl) ζηελ αγνξά ησλ αγξνηηθψλ αγαζψλ, κε απνηέιεζκα 

βειηησκέλεο επηδφζεηο ηεο ελ ιφγσ αγνξάο πξντφλησλ. 

 

 

3.8.3 Agrilogistics Ολλανδία 

Ζ Οιιαλδία βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο Δπξψπεο θαη απνηειεί ηδαληθφ ζεκείν 

γεσγξαθηθά, ζην λα εγθαζίζηαληαη «βάζεηο» agrilogostics. Δίλαη κηθξή ζε κέγεζνο 

αιιά κεγάιε ζε ππνδνκέο θαη ιφγσ ηνπ γφληκνπ εδάθνπο ηεο αιιά θαη ησλ 

«έμππλσλ» κεζφδσλ ηεο, απνηειεί ηνλ 2
ν
 κεγαιχηεξν εμαγσγέα παγθνζκίσο ζε 

αγξνηηθά πξντφληα (κεηά ηηο Ζ.Π.Α.). 
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Δηθόλα 2: Αγξνηηθή έθηαζε ζηελ Οιιαλδία 

 

Απνθαιείηαη δηθαίσο θαη «πχιε» ηεο Δπξψπεο, ε ρψξα «εμππεξεηεί» ηηο αλάγθεο 

κηαο ηεξάζηηαο αγνξάο 400.000.000 θαηαλαισηψλ. Μέζσ ηεο εγθαηάζηαζεο πιήζνπο 

δνκψλ γηα ηελ παξνρή θαη δηαθίλεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ε πξσηνγελήο 

παξαγσγή ηεο ρψξαο αιιά θαη ηα εηζαγφκελα αγξνηηθά αγαζά απνθηνχλ 

πξνζηηζέκελε αμία. Οη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ ζπζηεκάησλ είλαη 

πνιχπινθεο θαη απεηθνλίδνληαη παξαθάησ. Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθή 

απφδνζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν αξκφδηνο θνξέαο αγξνηηθήο παξαγσγήο ηεο 

ρψξαο δηαηεξεί ζηελέο επαθέο κε φινπο ηνπο ζπλδέζκνπο, πξηλ θαη κεηά ηελ 

παξαγσγή. 
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ρήκα 14: ρεκαηηθή απεηθφληζε ηνπ Οιιαλδηθνχ ζπλδπαζκνχ, αγξνηηθήο παξαγσγήο, βηνκεραλίαο 

θαη εκπνξίνπ 

 

 Δθνδηαζηηθή αιπζίδα πςεινχ επηπέδνπ. Μπνξεί λα πεη θαλείο, πσο νη 

Δπξσπαίνη θαηαλαισηέο είλαη πιένλ ηδηαίηεξα απαηηεηηθνί σο πξνο ηελ 

πνηφηεηα θαη ηελ πνηθηιία ησλ θξέζθσλ θαη ινηπψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. 

Δπνκέλσο, αληίζηνηρα νη έκπνξνη γηα λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο αλάγθεο απηέο, 

θξνληίδνπλ γηα ζσζηέο παξαδφζεηο (ρξνληθά θαη κε ηαρχηεηα), 

απνηειεζκαηηθέο θαη θπζηθά άξηζηα πνηνηηθά ηειηθά πξντφληα «ζην πηάην» 

ηνπ θαηαλαισηή. Ζ ηδέα πνπ πξνσζήζεθε, ήηαλ ε δηακφξθσζε θέληξσλ 

ζπιινγήο αγαζψλ θνληά ζηηο αγνξέο. Έηζη, απηά αξρηθά ζπγθεληξψλνληαη 

εθεί θαη χζηεξα δηαλέκνληαη. Ζ κέζνδνο απηή εμαζθαιίδεη αδηάιεηπηε παξνρή, 

ζσζηφηεξε δηαλνκή θαη ρξνληθά βέιηηζηε. ηα θέληξα απηά, ηα πξντφληα 

δηαρσξίδνληαη – ηαμηλνκνχληαη, ζπζθεπάδνληαη θαη απνζεθεχνληαη αλάινγα 

πάληα ην είδνο θαη ηηο αλάγθεο ηνπο ζε ςχμε θιπ. Κχξηνο ζηφρνο ησλ θέληξσλ 

δηαλνκήο, είλαη ε έγθαηξε παξάδνζε ησλ πξντφλησλ ζηνπο εκπφξνπο. 

ηηο κέξεο καο, ε Οιιαλδία αλαπηχζζεη ζπλερψο λέεο ηερληθέο φπσο ην 

ειεθηξνληθφ εκπφξην αγξνηηθψλ αγαζψλ, ηηο ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο θαη 

απνζήθεπζε ζε φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξεο ζπλζήθεο ψζηε λα παξακέλνπλ 
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θξέζθα θαη αλαιινίσηα ηα εππαζή ηξφθηκα. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη 

πεξηζζφηεξα παξαδείγκαηα. 

 

 Αλεπηπγκέλνη αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί. Οη ζπλεηαηξηζκνί απηνί, 

αλαιακβάλνπλ λα εμαζθαιίζνπλ ηε ξνή αγαζψλ πξνο ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο 

ζηηο αγνξέο. Τπάξρνπλ νξγαλψζεηο γηα θάζε κεγάιε νκάδα ηξνθίκσλ φπσο ηα 

γαιαθηνθνκηθά πξντφληα, ηα ινπινχδηα θαη ηα ιαραληθά θιπ. Σν δίθηπν 

πσιήζεσλ ηνπο, εθηείλεηαη ζε φιε ηελ Δπξψπε δεκηνπξγψληαο αμηφπηζηα 

θαλάιηα δηαλνκήο αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Ο αξηζκφο ηνπο μεπεξλά ηνπο 2000 

κε ηνπο 25 λα απνηεινχλ κηα εληαία ζπληερλία ε νπνία δηαηεξεί θέληξα 

δηαλνκήο θαη εθηφο Οιιαλδίαο, ζε Γαιιία θαη Γεξκαλία, δηαθηλψληαο ην 50-70 

% ησλ πξντφλησλ θεπνπξηθήο θαη ινπινπδηψλ ζηηο δχν ρψξεο. 

 

 Πξνζηηζέκελε αμία, όπνπ ρξεηάδεηαη. Οη Οιιαλδνί πεηπραίλνπλ κέγηζηε 

απφδνζε κε ειάρηζηνπο πφξνπο, θάηη πνπ απνηειεί κνλφδξνκν αθνχ 

θαιιηεξγνχλ ηφζν κηθξέο επηθάλεηεο γεο. Πιένλ, δελ επηηπγράλνπλ αχμεζε 

κφλν κέζσ ηεο παξαγσγηθφηεηαο ή δνπιεχνληαο ζθιεξφηεξα, αιιά 

δνπιεχνληαο ζπλερψο πην έμππλα θαη απμάλνληαο ηηο αμίεο ησλ πξντφλησλ 

ηνπο. ηνλ αγξνδηαηξνθηθφ ηνκέα, ε νπζία ζηελ πξνζηηζέκελε αμία έγθεηηαη 

ζηελ εμαζθάιηζε ηεο πγείαο, ηελ βησζηκφηεηα, ηε γεχζε θαη ηελ επεμία πνπ 

πξνζθέξεη ην ηέιεην ηξφθηκν, εηδηθά ζηηο εππαζήο θνηλσληθέο νκάδεο φπσο 

κσξά θαη ειηθησκέλνπο. Δηδηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα, πνπ ην πξνζδφθηκν 

φξην δσήο απμάλεηαη θαη ην λα παξακέλεη θαλείο πγηήο ελψ γεξλάεη απνηειεί 

πξφθιεζε. 
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Δηθόλα 3: Βηνκεραληθφο εμνπιηζκφο 

 

  Κάλε πεξηζζόηεξα, κε ιηγόηεξα. Σν 2050 ζα ππάξρνπλ 9 δηο αλζξψπηλα 

ζηφκαηα γηα λα ηξαθνχλ. Σν γεγνλφο απηφ είλαη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο 

πξνθιήζεηο ηεο επνρήο καο. Πψο επηηπγράλνπκε έλαλ πην πγηή πιεζπζκφ ζε 

έλαλ πην πγηή πιαλήηε ? Οη δσηηθνί πφξνη φπσο ην λεξφ, ην έδαθνο θαη ε 

ελέξγεηα, γίλνληαη απμαλφκελα ζπάληνη. Οη Οιιαλδνί ινηπφλ, ην εξεπλνχλ 

θαη θαίλεηαη φηη κπνξεί λα ππάξρεη «πξάζηλε» αλάπηπμε, πξαγκαηηθά 

βηψζηκε. Πρ. Μηα επηρείξεζε κφιηο 7 ππαιιήισλ, ε νπνία κεηακνξθψλεη 

θαηάινηπα ιαραληθψλ θαη θξνχησλ ζε λέα ζπζηαηηθά φπσο ρξσκαηηθέο χιεο, 

ρπκνχο θαη πνιηνχο, δίλνληαο ηνπο έηζη πξνζηηζέκελε αμία. Έηζη, απηφο ν 

πξσηφηππνο ηξφπνο επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ, πξνζθέξεη επθαηξίεο. 
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Δηθόλα 4: ηαηηζηηθά ζηνηρεία Οιιαλδίαο 
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Δηθόλα 5: ηαηηζηηθά ζηνηρεία Οιιαλδίαο 
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Δηθόλα 6: Logistics δελ απνηειεί κφλν ε κεηαθνξά ελφο δέκαηνο απφ ην Α ζην Β 
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 Η κεγαιύηεξε απνβάζξα θαθάν παγθνζκίσο. Ζ ηερλνινγία ησλ 

επηθνηλσληψλ θαη πιεξνθνξηψλ (ICT), βνεζά ηηο εηαηξίεο Logistics ζηελ 

Οιιαλδία λα πάλε έλα βήκα παξαπέξα σο πξνο ηε βειηίσζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ logistics. Δθηφο απφ ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ θπζηθφ ρεηξηζκφ ησλ 

αγαζψλ, εηδηθά ζρεδηαζκέλεο ςεθηαθέο εθαξκνγέο βνεζνχλ επίζεο ηε 

ζπγρξνληζκέλε δηαρείξηζε. Μηα επέιηθηε θαη βηψζηκε ζχλδεζε, κεηαμχ ηεο 

ξνήο ησλ αγαζψλ θαη ηεο ξνήο ησλ πιεξνθνξηψλ, αλεβάδεη ην επίπεδν 

απνηειεζκαηηθφηεηαο. Γελ γλσξίδνπλ πνιινί πσο ην ιηκάλη ηνπ 

Άκζηεξληακ, απνηειεί ην κεγαιχηεξν πξννξηζκφ ζπφξσλ θαθάν 

παγθνζκίσο, εδψ θαη εθαηνληάδεο ρξφληα. Πξσηαξρηθφ κέιεκα ηεο 

απνβάζξαο, είλαη λα ζπληνλίδεη φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηηο ππεξεζίεο γηα 

ηελ κεηαθνξά ηνπ θαθάν. Απηφ απνηειεί ηεξάζηην εγρείξεκα πνπ 

ζπκπεξηιακβάλεη εηδηθέο ππεξεζίεο ηεισλίνπ θαη επηζεψξεζεο νιφθιεξνπ 

ηνπ θνξηίνπ απφ ηηο Οιιαλδηθέο αξρέο. Πάλσ απφ 20.000 ηφλνη θαθάν 

κπνξνχλ λα απνζεθεπζνχλ αλά πάζα ζηηγκή ζηηο απνζήθεο μεξνχ θνξηίνπ 

ηνπ ιηκαληνχ θαη πάλσ απφ 600.000 ηφλνη θηάλνπλ αθηνπιντθψο εδψ ζε 

εηήζηα βάζε, απνηειψληαο ην 1/6 ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο.  

www.portofamsterdam.nl 

 

http://www.portofamsterdam.nl/
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Δηθόλα 7: Μεηαθνξά Καθάν 

 

 Φηάλνληαο ζηελ εμώπνξηα. Ο εθνδηαζκφο θαηαζηεκάησλ ζηηο πφιεηο είλαη 

δχζθνινο θαη απαηηεί ρξφλν. Οη πεξηνρέο απηέο είλαη γεληθά αθαηάιιειεο 

ιφγσ ηζρπξήο θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο. Σα θνξηεγά πεξλνχλ 

πεξηζζφηεξν ρξφλν αθίλεηα παξά θηλνχκελα θαη νη ηνπηθέο αξρέο 

πξνζπαζνχλ λα ηα θξαηνχλ εθηφο πφιεσλ, ψζηε λα κεηψζνπλ ηηο εθπνκπέο 

αέξησλ ξχπσλ. Οκαδνπνηψληαο φκσο ηηο δηάθνξεο ξνέο αγαζψλ, νη 

κεηαθνξείο επηηπγράλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ εθνδηαζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ 

ζηα αζηηθά θέληξα. Σα νθέιε ηεο νκαδνπνίεζεο είλαη μεθάζαξα. Σα 

πξντφληα κεηαθέξνληαη απνηειεζκαηηθφηεξα, πην βηψζηκα θαη πην θζελά. 

Δχθνια επίζεο, κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο, φηαλ πνιινί 

εκπιεθφκελνη ελψλνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο θαη ηηο γλψζεηο ηνπο ζηα logistics 

δηακνξθψλνληαο έηζη ηα ιεγφκελα «Cross Chain Control Centers» (4Cs). 
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Απηφ, είλαη έλα θέληξν ειέγρνπ φπνπ πνιιέο πεξίπινθεο Δπξσπατθέο θαη 

δηεζλείο εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο, ειέγρνληαη θαη ζπληνλίδνληαη ηαπηφρξνλα. 

Έηζη, νδεγνχκαζηε ζε θαιχηεξε νξγάλσζε, θαιχηεξν ζπληνληζκφ θαη ζε 

βέιηηζην ζπλδπαζκφ δξαζηεξηνηήησλ. Πξνθχπηνπλ επίζεο θέξδε ζηα θφζηε 

ησλ εθνδηαζηηθψλ αιπζίδσλ, αθνχ ηα θνξηία ζπλδπάδνληαη 

(«γθξνππάξνληαη») θαη δελ δηαλέκνληαη κεκνλσκέλα αλά πξννξηζκφ, ην 

πεξηβάιινλ σθειείηαη, ελψ αλνίγνληαη θαη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. 

www.dinalog.nl/nl/about_us/communities/4c__cross_chain_control_centers/  

 

 

Δηθόλα 8: «Έμππλν» φρεκα 
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Δηθόλα 9: Οιιαλδηθά λνχκεξα απφδνζεο 
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Δηθόλα 10: Οιιαλδηθά λνχκεξα απφδνζεο 2 
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Δηθόλα 11: Ληκάλη Rotterdam 

 

 Σα Κελπαηηθά ηξηαληάθπιια ζηε δεκνπξαζία ινπινπδηώλ. Ζ Οιιαλδηθή 

εηαηξεία «Flora Holland» είλαη κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο δηεζλείο εηαηξείεο 

δεκνπξαζηψλ ζηνλ ρψξν ησλ ινπινπδηψλ θαη θπηψλ. Απφ ηηο 750 

επηρεηξήζεηο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, νη 90 είλαη Κελπαηηθέο. Καηαθέξλνπλ θαη 

παίξλνπλ ηελ θαιχηεξε ηηκή ηεο αγνξάο, έλαληη κηαο ρακειήο πξνκήζεηαο 
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πνπ θαηαβάινπλ θαη έρνπλ επίζεο δηθαίσκα άπνςεο ζηε δηαρείξηζε ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ. www.floraholland.com/en/ 

 

Δηθόλα 12: Άλζε Κέλπαο 

 

 

Δηθόλα 13: πζθεπαζκέλνη ζπφξνη ινπινπδηψλ 

 

 

http://www.floraholland.com/en/
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4. AGRILOGISTICS ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

4.1 Ειςαγωγή 

Ο αγξνηηθφο ηνκέαο ζπληζηά παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ε νπνία ζπκβάιιεη 

ζεκαληηθά ζηελ νηθνλνκία, ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηε 

δηαηξνθή ηνπ πιεζπζκνχ. Θα πξέπεη δε λα εμαζθαιίδεη ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πγηεηλή 

ησλ ηξνθίκσλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζε θάζε ρψξα. 

ηελ Διιάδα εηδηθφηεξα, είλαη έλαο ηνκέαο κε κεγάια πεξηζψξηα αλάπηπμεο, αθνχ ε 

ρψξα καο θαηέρεη ζεκαληηθά ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ. 

Αλεμαξηήησο ηεο ζπκβνιήο ηνπ ζηελ παξαγσγή θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο, ν 

αγξνηηθφο ηνκέαο έρεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα γηα θάζε ρψξα, δηφηη ε αλάπηπμε ηνπ 

ζπκβάιιεη: 

a) ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε ηεο ρώξαο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο 

εμαζθαιίδεη ηελ ηζζφξνπε αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ κε ηα αζηηθά θέληξα. 

b) ηε δηαηήξεζε θαη αλάπηπμε ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο, δεδνκέλνπ φηη ν 

αγξνηηθφο ηνκέαο είλαη ν θχξηνο ρξήζηεο ησλ εδαθηθψλ πφξσλ θάζε ρψξαο. 

c) ηελ εμαζθάιηζε ηεο δηαηξνθηθήο (επηζηηηζηηθήο) αζθάιεηαο θαη ηεο 

αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ γηα θάζε ρψξα κέζσ ηεο δηαηήξεζεο ηεο 

δπλαηφηεηαο εγρψξηαο παξαγσγήο ησλ βαζηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. 

 

Όκσο, ε έιιεηςε επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ν απνπξνζαλαηνιηζκφο ησλ Διιήλσλ 

αγξνηψλ – παξαγσγψλ κέζσ ησλ επηδνηήζεσλ θαη ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ έρνπλ 

πξνθαιέζεη: 

 Σελ παξαηεξνχκελε αδπλακία πξνζαξκνγήο ησλ θαιιηεξγεηψλ. Οη έιιελεο 

αγξφηεο κε ζηήξηγκα ηηο επηδνηήζεηο θαη ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο, θαίλεηαη λα 
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έρνπλ αγθηζηξσζεί ζε θαιιηέξγεηεο «παξαδνζηαθψλ» πξντφλησλ, αλεμαξηήηνπ 

θφζηνπο θαη ζπλζεθψλ δήηεζεο. 

 Σελ παξαηεξνχκελε αδπλακία πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ ζηηο αγνξέο. Δλψ 

ηα ειιεληθά αγξνηηθά πξντφληα, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, είλαη εμαηξεηηθήο 

πνηφηεηαο θαη ζαθψο θαιχηεξα απφ άιια αληαγσληζηηθά ηνπο, βξίζθνπλ 

δπζθνιία ζην λα πξνσζεζνχλ επηθεξδψο ζηελ εγρψξηα θαη ζηηο μέλεο αγνξέο, 

εμαηηίαο ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο θαη ηεο κε ηθαλνπνηεηηθήο νξγαλσηηθήο δνκήο 

ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ. Απφ απηφ πξνθχπηεη θαη ην κεγάιν πξφβιεκα 

ησλ «κεζαδφλησλ». 

 Σελ αδπλακία νξγάλσζεο ησλ παξαγσγψλ. Οη ζπλεηαηξηζκνί αλαπηχρζεθαλ 

κελ, αιιά πξνθαλψο ζε ιάζνο βάζεηο. Αληί γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζε θαζαξά 

επηρεηξεκαηηθή βάζε γηα ηελ νξγάλσζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη ηελ 

πξνψζεζε ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, εμειίρζεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ ζε 

παξαξηήκαηα ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, ή ζε 

νξγαληζκνχο δηαλνκήο ησλ θνηλνηηθψλ εληζρχζεσλ. Έηζη, ζηελ Διιάδα 

ιεηηνπξγνχλ 6.350 αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί, 114 ελψζεηο αγξνηηθψλ 

ζπλεηαηξηζκψλ, 19 θεληξηθέο ελψζεηο θαη ε ηξηηνβάζκηα έλσζε, ε Παλειιήληα 

πλνκνζπνλδία Δλψζεσλ Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ (ΠΑΔΓΔ). Ωζηφζν, ε 

ζπκβνιή ηνπο ζηελ νξγάλσζε ηεο εγρψξηαο γεσξγηθήο παξαγσγήο θαη ζηε 

δηάζεζε ηεο ζηελ αγνξά, είλαη δπζδηάθξηηε. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη, φηη κφλν 

11 % ηεο αμίαο ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ πεξλά κέζα απφ ηηο νκάδεο 

παξαγσγψλ, έλαληη 75 % ζηελ Οιιαλδία θαη εμίζνπ πςειψλ πνζνζηψλ ζε 

άιιεο ρψξεο. 

 Σελ αδπλακία αμηνπνίεζεο ησλ αληαγσληζηηθψλ ειιεληθψλ πξντφλησλ κε 

αχμεζε ηεο εγρψξηαο πξνζηηζέκελεο αμίαο. Τπάξρεη πιένλ γεληθεπκέλε 
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θνηλσληθή απαίηεζε ζηελ εγρψξηα θαη ζηηο μέλεο αγνξέο, γηα παξαγσγή 

ηππνπνηεκέλσλ πξντφλησλ πηζηνπνηεκέλεο πνηφηεηαο. Ωζηφζν, ηα 

πεξηζζφηεξα ειιεληθά αγξνηηθά πξντφληα δελ είλαη θαλ ηππνπνηεκέλα, πφζν 

κάιινλ πηζηνπνηεκέλα. Έηζη, πξνσζνχληαη ζηηο αγνξέο ρσξίο αλαγλσξίζηκν 

φλνκα (brand name) θαη δηαηίζεληαη ζε πνιχ ρακειέο ηηκέο, θαζειψλνληαο ην 

αγξνηηθφ εηζφδεκα. 

 Γελ αμηνπνηνχληαη ηα ζπκβφιαηα παξαγσγήο θαη νη πξνζπκθσλεκέλεο ηηκέο. 

Με ζπλέπεηα νη αγξφηεο λα βξίζθνληαη ζπλερψο εθηεζεηκέλνη ζηηο 

δηαθπκάλζεηο ησλ ηηκψλ κε αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην εηζφδεκα ηνπο.  

 

4.2 Αγροτικά εφόδια 

Ο θιάδνο ησλ αγξνεθνδίσλ ζεσξείηαη θαη’ εμνρήλ θιάδνο εληάζεσο θεθαιαίνπ, 

δειαδή απαηηείηαη ε πςειή ζπγθέληξσζε θεθαιαίσλ γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ 

παξαγσγή πξντφλησλ ηνπ θιάδνπ. Πεξηιακβάλεη θπξίσο: 

 Πξντφληα ζξέςεο (ιηπάζκαηα), 

 Γεσξγηθά θάξκαθα (θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα), 

 Πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ (ζπφξνη, ζπνξφθπηα, θ.ά), 

 Γεσξγηθά κεραλήκαηα, 

 Αξδεπηηθά εξγαιεία (φ,ηη έρεη λα θάλεη κε ηελ άξδεπζε), ηα νπνία ζα 

κπνξνχζαλ λα ελζσκαησζνχλ ζηελ θαηεγνξία ησλ γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ. 
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Ληπάζκαηα 

Γηα λα επηηπγράλεηαη ε κεγίζηε δπλαηή σθέιεηα απφ ηελ ρξήζε ησλ ιηπαζκάησλ, 

έρνπλ ζεζπηζζεί πιήζνο απφ θαλφλεο ζρεηηθνχο κε ηελ πνηφηεηά ηνπο, πνπ 

πεξηέρνληαη ζηελ ηζρχνπζα θνηλνηηθή θαη εζληθή λνκνζεζία γηα ηα ιηπάζκαηα. Σν 

Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ γηα λα πξνζεγγίζεη ηνπο ζηφρνπο γηα 

ηελ πνηφηεηα ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ, ηελ νηθνλνκηθφηεηα, ηε κείσζε ησλ 

αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ηεο εληαηηθήο γεσξγίαο ζην πεξηβάιινλ, ηελ πξνζηαζία ηνπ 

θαηαλαισηή, θαζψο θαη ηε δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ζε φ,ηη 

αθνξά ηα ιηπάζκαηα, εθνδηάδεη ηηο πεξηθεξεηαθέο ηνπ ππεξεζίεο κε ηα εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα γηα ηηο ιηπάλζεηο ησλ θπξηφηεξσλ θαιιηεξγεηψλ, ελψ ζε 

επίπεδν λνκνχ έρεη θξνληίζεη γηα ηε ζχληαμε πξαθηηθψλ ιίπαλζεο θαιιηεξγεηψλ γηα 

ηελ θαζνδήγεζε ησλ θαιιηεξγεηψλ. Δπίζεο, ζηα πιαίζηα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο απφ ηελ αιφγηζηε ρξήζε θπξίσο αδσηνχρσλ ιηπαζκάησλ έρνπλ 

εθδνζεί ν θψδηθαο νξζήο γεσξγηθήο πξαθηηθήο θαη ν θψδηθαο βειηίσζεο αγξνλνκηθήο 

ηερληθήο απφ ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

Ληπαζκαηνβηνκεραληψλ (ΔFMA) αληίζηνηρα, γηα ρξήζε ησλ θαιιηεξγεηψλ. 

 

Φπηνπξνζηαηεπηηθά Πξντόληα 

Ζ έγθξηζε θαη δηάζεζε ζηελ αγνξά ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ ζηελ 

Διιάδα δηέπεηαη ηφζν απφ ηελ Δπξσπατθή, φζν θαη απφ ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία.  

 

Πνιιαπιαζηαζηηθό Τιηθό Καιιηεξγνύκελσλ Φπηώλ 

Ο βαζηθφηεξνο ζπληειεζηήο ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο αθνχ ειέγρεηαη γελεηηθά 

πεξηιακβάλεη ηνπο ζπφξνπο ζπνξάο (θπηά κεγάιεο θαιιηέξγεηαο, θεπεπηηθά θαη 

παηάηα) θαη ην αγελέο πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ (δελδξψδε, ακπέιη). Λφγσ ηεο 
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κεγάιεο ζεκαζίαο ηνπ πιηθνχ απηνχ γηα ηελ γεσξγηθή παξαγσγή, νη πνηνηηθέο ηνπ 

πξνδηαγξαθέο (πνηθηιηαθή ηαπηφηεηα, θπηνυγεηνλνκηθή θαηάζηαζε, βιαζηηθφηεηα, 

θαζαξφηεηα, θ.ι.π.) ειέγρνληαη ηφζν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο ηνπ φζν θαη 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκπνξίαο ηνπ. Οη ειάρηζηεο πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη 

λα έρεη ην δηαθηλνχκελν ζην εκπφξην πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ θάζε θαιιηεξγνχκελνπ 

θπηηθνχ είδνπο έρνπλ ζεζπηζζεί κε θνηλνηηθή λνκνζεζία πνπ έρεη κεηαθεξζεί ζην 

εζληθφ δίθαην κε Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο πνπ πξνβιέπεη ν Νφκνο 1564/85 (ΦΔΚ 164 

Α/85) πεξί παξαγσγήο θαη εκπνξίαο πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ θαιιηεξγνχκελσλ 

θπηηθψλ εηδψλ. 

 

ηνλ θιάδν ησλ αγξνηηθψλ εθνδίσλ δξαζηεξηνπνηείηαη ζεκαληηθφο αξηζκφο 

επηρεηξήζεσλ. Πνιιέο απ’ απηέο αζρνινχληαη κε πνηθηιία πξντφλησλ. Δηδηθφηεξα, 

αξθεηέο απφ ηηο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο έρνπλ σο βαζηθή δξαζηεξηφηεηα ηα ιηπάζκαηα 

εκπνξεχνληαη παξάιιεια πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ ή/θαη γεσξγηθά θάξκαθα θαη 

αληίζηξνθα. Δπίζεο, αξθεηέο απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ παξαγσγή 

ή/θαη εηζαγσγή αγξνηηθψλ εθνδίσλ, πξνκεζεχνληαη αληίζηνηρα πξντφληα θαη απφ ηελ 

ειιεληθή αγνξά (απφ άιιεο παξαγσγηθέο/εηζαγσγηθέο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ), 

πξνθεηκέλνπ λα εκπινπηίζνπλ ηελ πνηθηιία ησλ πξντφλησλ ηνπο θαη λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ ηνπο.  

ε γεληθέο γξακκέο, ην θχθισκα δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ πεξηγξάθεηαη απφ ην εμήο 

ζρήκα: παξαγσγόο → αληηπξόζσπνο → δηαλνκέαο → γεσπνληθά θαηαζηήκαηα ή 

αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί θαη νη ελώζεηο ηνπο. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, ν 

αληηπξφζσπνο είλαη θαη δηαλνκέαο. Δπίζεο, νξηζκέλνη ζπλεηαηξηζκνί νη νπνίνη θαηά 

βάζε πξνκεζεχνληαη ηα εμεηαδφκελα πξντφληα απφ ηελ εγρψξηα αγνξά, αζρνινχληαη 

ζε πνιχ κηθξή θιίκαθα κε ηελ παξαγσγή θάπνησλ αγξνηηθψλ εθνδίσλ. 
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Ανάλυση SWOT 

Γπλαηά ζεκεία: 

• Σα αγξνηηθά εθφδηα ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ αχμεζε ηεο εγρψξηαο γεσξγηθήο 

παξαγσγήο θαη βειηψλνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. 

• Γελ ππάξρεη θίλδπλνο απφ ππνθαηάζηαηα πξντφληα. 

• Πξνζθέξνπλ νινθιεξσκέλεο ιχζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο. 

Αδύλαηα ζεκεία: 

• Σα ππνιείκκαηα θαη νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ησλ αγξνρεκηθψλ ζην πεξηβάιινλ. 

• ηνλ επξχηεξν θιάδν, ν θαηαθεξκαηηζκφο ησλ γεσξγηθψλ εθηάζεσλ (πνιινί 

γεσξγνί, κηθξέο εθηάζεηο). 

Δπθαηξίεο: 

• Ζ αχμεζε ή /θαη δηαθνξνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηεο δηαηξνθηθήο αιπζίδαο. 

• πλερείο έξεπλεο γηα λέα πξντφληα / θαιιηέξγεηεο. 

• Ζ αλάπηπμε ησλ ελεξγεηαθψλ θαιιηεξγεηψλ. 

Απεηιέο: 

• Σα πξνβιήκαηα ζηνλ αγξνηηθφ / γεσξγηθφ ηνκέα 

• Οη δηαθπκάλζεηο ζηηο ηηκέο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. 

• Ζ αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ ππφινηπσλ πξντφλησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζην ζπλνιηθφ 

θφζηνο ησλ αγξνηψλ. 

• Ζ κείσζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ησλ αγξνηψλ 

• Ζ ςπρνινγία θαη ε αξλεηηθή άπνςε πνιιψλ θαηαλαισηψλ γηα ηα 

θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα. 
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ρήκα 15: Παγθφζκηα κεξίδηα αγξνηηθψλ εθνδίσλ 

 

 

4.2 .1 Δίκτυο διανομήσ αγροτικών εφοδίων 

 

 

ρήκα 16: Γίθηπν δηαλνκήο αγξνηηθψλ εθνδίσλ 
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ηελ Διιάδα ιεηηνπξγνχλ ζπλνιηθά πεξίπνπ 100 ρνλδξέκπνξνη – εηαηξίεο, ελψ ζε 

θάζε λνκφ ηεο ρψξαο έρνπλ παξνπζία 2 ή 3 επηρεηξήζεηο ρνλδξηθήο. Σα πξντφληα 

δηνρεηεχνληαη απφ ηνπο ρνλδξέκπνξνπο (εθ ησλ νπνίσλ νξηζκέλνη δηαζέηνπλ δηθά 

ηνπο ζεκεία ιηαληθήο πψιεζεο), ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα δηαθίλεζεο 

αγξνρεκηθψλ θαη ζε γεσξγηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο (δειαδή, δε γίλεηαη απεπζείαο 

πψιεζε ζηνπο θαιιηεξγεηέο). ε φιε ηε ρψξα, ιεηηνπξγνχλ πεξίπνπ 1670 

θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο γεσξγηθψλ εθνδίσλ, ελψ νη ζπλεηαηξηζηηθέο ελψζεηο 

αλέξρνληαη ζε 140. 

Σα θαηαζηήκαηα αγξνρεκηθψλ, βξίζθνληαη θπξίσο ζε επαξρηαθέο αγνξέο ψζηε λα 

βξίζθνληαη πην θνληά ζε πεξηνρέο κε έληνλε γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα. Σα 

ζπγθεθξηκέλα θαηαζηήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ ην δηθαίσκα λα δηαθηλνχλ 

αγξνεθφδηα, νθείινπλ λα πιεξνχλ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, φπσο απαζρνινχκελν 

γεσπφλν ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εηδηθή άδεηα εκπνξίαο, θαηάιιεινπο 

ρψξνπο απνζήθεπζεο θιπ. Ζ άδεηα εκπνξίαο ρνξεγείηαη απφ ηε Γηεχζπλζε Γεσξγίαο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ. 

Οη αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί, ζην παξειζφλ θαηείραλ ζρεδφλ ην 50 % ηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ ηνπ θιάδνπ. Ωζηφζν, ηα ηειεπηαία ρξφληα αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα ιφγσ κεγάισλ θαζπζηεξήζεσλ ζηηο πιεξσκέο απφ ηνπο πειάηεο ηνπο, 

κε απνηέιεζκα ε ζέζε ηνπο ζηελ αγνξά λα έρεη απνδπλακσζεί. 

Βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ θιάδνπ, απνηεινύλ νη πνιύ κεγάιεο πηζηώζεηο (ζε 

όιν ην ζύζηεκα), κε απνηέιεζκα ην ζπλνιηθό ρξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο λα 

επηβαξύλεη ηνλ ηειηθό θαηαλαισηή, δειαδή ηνλ παξαγσγό, απμάλνληαο ηηο 

ηειηθέο ηηκέο πνιιέο θνξέο, ζε αζύκθνξα επίπεδα. 
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4.2 .2 Εφαρμογέσ ςτουσ Αγροτικούσ υνεταιριςμούσ 

Οη αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί απνηεινχλ δσηηθήο ζεκαζίαο θνκκάηη ηνπ αγξνηηθνχ 

ηνκέα θαη ζπληζηνχλ επίζεο ζεκαληηθφ κέξνο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. 

ε φιε ηελ Δπξψπε, ζπλεηαηξηζκνί ζπλαληψληαη ζε πνιινχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο 

φπσο ε γεσξγία, ε ηξαπεδηθή, ην ιηαλεκπφξην, ε αζθάιηζε, νη ππεξεζίεο πγείαο θιπ. 

Οη 132.000 ζπλεηαηξηζκνί ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, απαζρνινχλ 2.3 εθαηνκκχξηα 

αλζξψπνπο (Δπξσπατθή Έλσζε, 2001) θπξίσο ζην θνκκάηη ηεο γεσξγίαο. Γηα 

παξάδεηγκα, ην 1996 ην κεξίδην αγνξάο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ζηε γεσξγία ήηαλ 83 % 

ζηελ Οιιαλδία, 79 % ζηε Φηλιαλδία θαη 55 % ζηελ Ηηαιία (Hendrikse, 2004). 

χκθσλα κε ην «International Cooperative Alliance» (ICA), ν «ζπλεηαηξηζκφο» είλαη 

κηα ζπκκαρία κειψλ ε νπνία δνκείηαη εζεινληηθά κε ζθνπφ λα αληηκεησπηζηνχλ 

ακνηβαίεο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο αλάγθεο. Έλαο αγξνηηθφο 

ζπλεηαηξηζκφο, κπνξεί λα νξηζηεί θαη σο κηα «θνηλσλία» ε νπνία αλήθεη ζηνπο 

ρξήζηεο (αγξφηεο θαη παξαγσγνχο), ειέγρεηαη απφ απηνχο θαη πξσηαξρηθφο ηεο 

ζηφρνο είλαη λα δηαζθαιίδεη ηα ζπκθέξνληα ηνπο, λα πξνσζεί ηελ έξεπλα ζηηο 

ηειεπηαίεο εθαξκνγέο ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα θαη πξνσζεί ακνηβαία θαηαλφεζε ησλ 

ζεκάησλ θαη νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ κειψλ, αιιά θαη κεηαμχ ζπλεηαηξηζκψλ 

(ICA, 1995). 

Ο Hansamann (1996), παξνπζίαζε έλα γεληθφ πιαίζην ζέηνληαο 4 ηχπνπο 

νξγαλψζεσλ καδί κε ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπο, κε ζθνπφ λα εμεγήζεη ηνπο ζηφρνπο 

ηνπο. 

 

Πίλαθαο 8: Οξγαλψζεηο – δηθαηνχρνη – ζηφρνη 



~ 109 ~ 
 

Οη εξεπλεηέο θαηαηάζζνπλ ηνπο αγξνηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο ζηελ θαηεγνξία 

«πλεηαηξηζκνί Παξαγσγψλ», αθνχ νη αγξφηεο είλαη νη πξαγκαηηθνί παξαγσγνί. ηελ 

Διιάδα, ε ηζηνξία ησλ ζπλεηαηξηζκψλ μεθηλά ην 1900 ζηνλ Αικπξφ Βφινπ  ν νπνίνο 

ηδξχζεθε σο ζσκαηείν θαη φρη σο ζπλεηαηξηζκφο, δηφηη δελ ππήξρε αθφκε 

ζπλεηαηξηζηηθή λνκνζεζία. Ζ αξρηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ Αικπξνχ 

ήηαλ ε ρνξήγεζε δαλείσλ ζηνπο ζπλεηαίξνπο ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ε παξνρή 

αισληζηηθψλ εξγαζηψλ (θαηνρή κεραλεκάησλ). 

Δθηφο απφ ηα ζεηηθά ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζπλεηαηξηζκψλ, φπσο ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ κειψλ, ε ειεχζεξε βνχιεζε θιπ. 

Τπάξρνπλ θαη αξθεηά αξλεηηθά, ηα νπνία είλαη ε εζσζηξέθεηα, ε 

ππνρξεκαηνδφηεζε, ε έιιεηςε ζπλεξγαηηθψλ ηδεψλ θαη ηέινο έιιεηςε ηερλνινγηθήο 

ππνδνκήο. Σέινο, ζρεηηθά κε ηελ παξνχζα θαηάζηαζε ηεο Διιεληθήο γεσξγίαο, 

ππάξρεη ζεκαληηθή κείσζε ηνπ φγθνπ παξαγσγήο πνπ ζεκαίλεη κείσζε ησλ 

εμαγσγψλ θαη αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ. Με απνηέιεζκα λα παξαηεξείηαη ζπξξίθλσζε 

ηεο ζπλεηζθνξάο ηεο γεσξγίαο ζην εζληθφ Α.Δ.Π. Δπηπιένλ, νη ηξάπεδεο νθείινπλ λα 

εληζρχζνπλ μαλά ηνπο αγξφηεο δαλείδνληαο επθνιφηεξα πφξνπο, γηαηί δηαθνξεηηθά ζα 

βιέπνπκε ζηαδηαθά λα εγθαηαιείπνληαη νη θαιιηέξγεηεο. 

Οη αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί, πξνζπαζνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ εηθφλα ηνπο ψζηε λα 

ελαξκνληζηνχλ κε ηηο θαηαλαισηηθέο αλάγθεο (Hendrikse, 2004). Πξέπεη λα 

εμαπισζνχλ ζε αγνξέο ή λα δεκηνπξγήζνπλ λέεο ψζηε λα πξνσζήζνπλ ηα πξντφληα 

ηνπο, ελψ είλαη πξνθαλέο φηη νη εζσηεξηθέο ηνπο δηαδηθαζίεο ρξεηάδνληαη βειηίσζε 

ψζηε λα επηηχρνπλ αχμεζε παξαγσγήο θαη επηπέδνπ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ (Burt, 

2004).   

Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπο, είλαη ε κείσζε θφζηνπο παξαγσγήο θαη ε βειηίσζε ησλ 

ηηκψλ ησλ πξντφλησλ. Πξνζπαζνχλ λα ην θάλνπλ απμάλνληαο ην θαζαξφ ηνπο 
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εηζφδεκα. Οη εξεπλεηέο φκσο δείρλνπλ, ηελ αλάγθε χπαξμεο θαηαγξαθήο ησλ 

δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο άξα θαη ησλ ζπλεηαηξηζκψλ κέζσ ζπζηεκάησλ 

«Management of Health and Food Safety», βαζηζκέλα ζην «HACCP» θαη ζην «ISO» 

22000:2005. Λχζε ζηηο ζεκεξηλέο κεγάιεο πξνθιήζεηο, απνηειεί ε εγθαηάζηαζε 

κέζσλ γηα ηελ ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξίαο (πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ). Σέηνηεο 

κνξθέο απνηεινχλ ηα «PDAs» (Personal Digital Assistants), νη Ζ/Τ, ηα «RFIDs» 

(Radio Frequency Identification), πςειή απνζεθεπηηθή ηθαλφηεηα δεδνκέλσλ, δίθηπα, 

ηειεπηθνηλσλίεο, βάζεηο δεδνκέλσλ, ρξήζε ηληεξλέη. Δπίζεο, εθαξκνγέο φπσο «GIS» 

(Geographic Information Systems), «SCM» (Supply Chain Management), «ERP» 

(Enterprise Resource Planning), «TMS» (Transport Management Systems), «WMS» 

(Warehouse Management Systems), ειεθηξνληθφ εκπφξην, ειεθηξνληθή 

αιιεινγξαθία θιπ. 

Οη παξαπάλσ ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο, πξνζέδσζαλ κηα άιιε καηηά. Καζηέξσζαλ 

ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή θαη βειηίσζαλ ηελ αληρλεπζηκφηεηα ζηελ αγξνηηθή 

νηθνλνκία. Έλα βαζηθφ ζχζηεκα αληρλεπζηκφηεηαο, ε εθαξκνγή ηνπ RFID, πεξηέρεη 

κηα απιή θαη επέιηθηε βάζε δεδνκέλσλ φπνπ έλα κνλαδηθφ ID (αξηζκφο 

αλαγλψξηζεο) απνδίδεηαη ζε θάζε κνλάδα πιηθψλ πνπ ρεηξίδνληαη απφ ην ζχζηεκα 

(Lot) θαη κηα εηηθέηα κε ηα ζηνηρεία απηά, ηππψλεηαη θαη θνιιάεη ζην πιηθφ. Έηζη, 

θάζε ID θαηαγξάθεηαη ζηε βάζε θαη δείρλεη ηελ πνξεία ησλ αγαζψλ θαηά ηε 

δηαδξνκή ηνπο ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα. Σν γεγνλφο απηφ βνεζά θαηαλαισηέο θαη 

ρνλδξεκπφξνπο, λα αληρλεχνπλ ηα πξντφληα γηα ηνλ νπνηνλδήπνηε ιφγν. 

Παξά ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ γηα ηνπο αγξνηηθνχο 

ζπλεηαηξηζκνχο, ε ρξήζε ηνπο είλαη δχζθνιε θαζψο εκπιέθεη αλζξψπνπο, ηερλνινγία 

θαη δηαδηθαζίεο. 
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4.2 .3 Έρευνα ςτουσ Αγροτικούσ υνεταιριςμούσ 

Οκάδα εξεπλεηψλ ζπλέηαμε εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν απέζηεηιε ζε 30 αγξνηηθνχο 

ζπλεηαηξηζκνχο αλά ηελ Διιάδα θαη έιαβε 10 απαληήζεηο. 

Σν εξσηεκαηνιφγην αξρηθά ζπγθεληξψλεη γεληθέο πιεξνθνξίεο ηνπ ζπληάθηε φπσο 

ηα είδε πξντφλησλ πνπ δηαθηλνχληαη, ηνπο εκπιεθφκελνπο ζπλεηαίξνπο, ηηο 

δηαδηθαζίεο Logistics πνπ αθνινπζνχληαη θιπ. Δπίζεο, ε πξνζνρή επηζηήζεθε ζηνλ 

έιεγρν πνηφηεηαο, ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο ηηκέο, ζπγθεθξηκέλεο 

εθαξκνγέο Logistics θαη ηέινο ηε ρξήζε ηερλνινγίαο. 

 Έλα ζεκαληηθφ δήηεκα, ήηαλ λα μεθαζαξηζηεί ν ηχπνο ησλ νξγαλψζεσλ απηψλ πνπ 

εκπιέθνληαη ζηελ εκπνξία ηξνθίκσλ, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πνπ είδακε παξαπάλσ. 

χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ, ζρεδφλ φινη νη ζπλεηαηξηζκνί 

ραξαθηεξίδνληαη σο «πλεηαηξηζκνί Παξαγσγψλ». Οη παξαγσγνί ελδηαθέξνληαη λα 

πεηχρνπλ θαιέο ηηκέο γηα ηα πξντφληα ηνπο, ζηαζεξφηεηα θαη ζπλερή ζπλεξγαζία κε 

ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο. Οη ζπλεηαηξηζκνί παίξλνπλ πξντφληα απφ ηνπο παξαγσγνχο θαη 

ηα πξνσζνχλ ζηελ αγνξά. Απηή ε δηαδηθαζία έρεη σο απνηέιεζκα ηε κε επηθνηλσλία 

κεηαμχ ζπλεηαηξηζκψλ θαη θαηαλαισηψλ θαη δελ ππάξρεη ζχζηεκα πνπ λα δπλδέεη 

απηά ηα δχν κέξε. Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη ζπλεηαηξηζκνί δελ ζπλδένληαη κε ηηο 

νκάδεο «Δξγαηηθέο Δλψζεηο» θαη «Δπελδπηηθέο Οξγαλψζεηο» (ζχκθσλα κε ηνλ 

παξαπάλσ πίλαθα). Απηφ καο δείρλεη φηη δελ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ αχμεζε ησλ 

θεξδψλ ησλ επηρεηξεκαηηψλ, αιιά γηα ηελ αχμεζε θεξδψλ ησλ παξαγσγψλ. 

Έλα ζεκαληηθφ εχξεκα, είλαη ν θαζνξηζηηθφο ξφινο πνπ παίδεη ε λνκνζεζία ζηελ 

αλάπηπμε ησλ ζπλεηαηξηζκψλ θαη θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρεδηάγξακκα. Φαίλεηαη 

φηη ε θξαηηθή λνκνζεζία ξπζκίδεη θαη ηελ πνιηηηθή ζα αθνινπζήζνπλ νη νξγαλψζεηο. 

Δπίζεο, νη παξάγνληεο «Σερλνινγία», «Κπβεξλεηηθνί ρεηξηζκνί» θαη «Γηεζλήο 

Αζθάιεηα», δείρλνπλ ζεκαληηθνί γηα ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο. 
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ρήκα 17: Παξάγνληεο αλάπηπμεο ησλ Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ 

 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα, ην 69 % ησλ κειψλ ησλ ζπλεηαηξηζκψλ είλαη παξαγσγνί – 

αγξφηεο φπσο θαίλεηαη παξαθάησ. 

 
 

Μειέηε ησλ Wensong and Danfeng (2004), δηαπηζηψλεη πσο ζε Ακεξηθή θαη Δπξψπε, 

νη αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί απαζρνινχληαη θπξίσο ζηε δηαλνκή ησλ πξντφλησλ θαη 

ζηε θξνληίδα ησλ πειαηψλ ηνπο αιιά θαη ηεο εηθφλαο ησλ πξντφλησλ ηνπο (customer 

service and product marketing), ελψ ζηελ Διιάδα επηθεληξψλνληαη ζηε ζπζθεπαζία 

(θαηά 25 %) θαη ζηελ απνζήθεπζε (θαηά 23 %) φπσο ζα δνχκε παξαθάησ. 
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ρήκα 18: Γηαδηθαζίεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζηνπο Διιεληθνχο πλεηαηξηζκνχο 

 

Ζ πιεηνλφηεηα ησλ Διιεληθψλ αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ, δε γλσξίδεη ηε ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο θαη ησλ ζχγρξνλσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη απηφ πξνθχπηεη 

απφ ηελ ειιηπή νξγαλσηηθή θνπιηνχξα θαη κφξθσζε. εκεηψλεηαη πσο κφλν 3 / 10 

εθαξκφδνπλ ERP ζχζηεκα, ελψ κφλν έλαο (Αγξνηηθφο πλεηαηξηζκφο Βειβελδνχ 

«Γήκεηξα») ρξεζηκνπνηεί WMS ζχζηεκα. Οη ππφινηπνη ζπλεηαηξηζκνί πνπ 

απάληεζαλ, δελ ζεσξνχλ αλαγθαία ηε ρξήζε ηέηνησλ ζπζηεκάησλ παξφια απηά 

θαηαδεηθλχνπλ ηελ έιιεηςε ρξήζεο «έμππλσλ» ηερλνινγηθψλ ζπζηεκάησλ. 

Όζνλ αθνξά ηελ αληρλεπζηκφηεηα θαη ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ 

ηνπο, νη ζπλεηαηξηζκνί ρξεζηκνπνηνχλ ηα πξφηππα HACCP, ISO 2200:2005 & AGRO 

2.1 – 2.2. εκεηψλεηαη πσο ηα παξαπάλσ ζπζηήκαηα, εγθαηαζηάζεθαλ θπξίσο ιφγσ 

ηεο αλεζπρίαο ησλ πειαηψλ – θαηαλαισηψλ ηνπο ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα θαη ηελ 

πξνζηαζία ηνπο πεξηβάιινληνο. 

Οη πιεηνςεθία ησλ ζπλεηαηξηζκψλ (60 %), ζεσξεί πσο ε ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ 

είλαη απνηειεζκαηηθή θαη ην ππφινηπν 40 % πσο είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή θαη 
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ρξήζηκε. Σελ ίδηα ζηηγκή, ε ρξήζε ISO & HACCP επηβάξπλε ηηο ηηκέο ησλ 

πξντφλησλ, θαζψο ην 70 % δήισζε πσο πξνρψξεζε ζε αλαπξνζαξκνγή ησλ ηηκψλ 

αθνχ ηα εγθαηέζηεζε. 

ρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο logistics, ην εξσηεκαηνιφγην θαηέγξαςε απαληήζεηο 

αλαθνξηθά κε ηε δηαλνκή, ηε ζπζθεπαζία θαη ηελ απνζήθεπζε. χκθσλα κε ηνλ 

παξαθάησ πίλαθα, νη πεξηζζφηεξνη πξνηηκνχλ ηε ρξήζε αλάζεζεο ηεο δηαλνκήο. 

Κχξηνο ζηφρνο απνηειεί ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο δηαλνκήο θαη 

ρξφλνπ (50 % ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξεί ηνλ παξάγνληα απηφλ εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο). 

 

 

 

Ζ ζπζθεπαζία απνηειεί ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ Διιεληθψλ αγξνηηθψλ 

ζπλεηαηξηζκψλ θαη έηζη νη ζρεηηθέο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη είλαη κείδνλνο 

ζεκαζίαο. Οη απνθάζεηο απηέο, βαζίδνληαη θαηά 24 % ζηελ άπνςε ησλ δηνηθήζεσλ, 

ζηελ άπνςε ηνπ ηκήκαηνο κάξθεηηλγθ θαηά 24 %, ησλ θαηαλαισηψλ 32 % θαη 

αλάινγα ησλ θηλήζεσλ ηνπ αληαγσληζκνχ θαηά 20 %. Ζ ζπζθεπαζία, απνηειεί 

επίζεο ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο γεληθήο εηθφλαο ηνπ πξντφληνο θαη γη’ απηφ 

αλαδεηήζεθαλ νη θχξηνη παξάγνληεο απηήο, φπσο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. 
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Σέινο, γηα ηελ απνζήθεπζε νη ζπλεηαηξηζκνί επηιέγνπλ έλαλ απφ ηνπο παξαθάησ 

ηξφπνπο ψζηε λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο θαη λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο. 

Απηνί είλαη, ηδηφθηεηεο εγθαηαζηάζεηο θαηά 54 %, εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο 23 % θαη 

ελνηθηαδφκελεο εγθαηαζηάζεηο θαηά 23 %. 

Σειηθά, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο απαληήζεηο ε κειέηε πξνηείλεη ηε ρξήζε ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ σο πηζαλή ιχζε ζηα 

πξνβιήκαηα ηνπο. 

 

ΦΟΡΔΙ ΣΟΥΟΙ 

ΥΡΗΣΔ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΔ Να έρνπλ εηθφλα ησλ εκπιεθφκελσλ ζηηο 

δηαδηθαζίεο. 

Να κπνξνχλ λα παξαγγείινπλ πξψηεο χιεο απφ 

ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο. 

Να έρνπλ εηθφλα ζρεηηθά κε: 

 Σε δνκή ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ 

 Σα νηθνλνκηθά ηνπ 

 Σσλ εκπνξεχζηκσλ πξντφλησλ ηνπ  

 Σσλ κειψλ ηνπ 

 Σσλ παξαγγειηψλ πξνο εθηέιεζε 

ΥΡΗΣΔ – ΑΓΟΡΑΣΔ  Γνκή ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ 

 Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ 

 Σσλ εκπνξεχζηκσλ πξντφλησλ ηνπ 

 Σσλ κειψλ ηνπ 

 Σσλ παξαγγειηψλ 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΔ ΤΣΗΜΑΣΟ Ζ ζπκπιήξσζε αλαθνξψλ. 

Ξεθάζαξεο θαη αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε θάζε παξαγγειία (ζηνηρεία εκπιεθφκελσλ 

κεξψλ). 
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Αλαγλψξηζε θαη ηεξάξρεζε ζεκαληηθψλ 

παξαγγειηψλ (αλάινγα ηεο ρξνληθήο ζηηγκήο πνπ 

ηνπνζεηήζεθαλ). 

Παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηεο παξαγγειίαο 

έσο ηελ παξάδνζε ηεο. 

 

Πίλαθαο 9: χζηεκα δηαρείξηζεο ηεο εθνδηαζηηθήο 

 

πκπεξαζκαηηθά, ε πιεηνςεθία ησλ κειψλ ησλ αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ ζηελ 

Διιάδα απνηειείηαη απφ παξαγσγνχο θαη πξνκεζεπηέο. Έηζη, θχξηνο ζθνπφο ηνπο 

είλαη λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ πνπ εκπνξεχνληαη. Κάζε 

ζπλεηαηξηζκφο ππνρξενχηαη λα ππαθνχεη ζηνπο θαλφλεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Ζ πνιππινθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή, είλαη ζεκαληηθφ 

δήηεκα θαη έηζη ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο θαη 

αμηνιφγεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ Logistics ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ησλ αγξνηηθψλ 

ζπλεηαηξηζκψλ. 

χκθσλα κε ηε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, δηαπηζηψλεηαη πξνθαλψο πσο νη 

ζπλεηαηξηζκνί έρνπλ λα θάλνπλ κε θξέζθα θαη εππαζή ηξφθηκα. πλεπψο, 

αθνινπζνχλ δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη ηερληθέο αλαιφγσο ησλ πξντφλησλ πνπ 

εκπνξεχνληαη. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε μαλά φηη ηα θξέζθα πξντφληα 

απαηηνχλ εηδηθή κεηαρείξηζε θαηά ηε ζπζθεπαζία ηνπο ή/θαη ηε κεηαθνξά θαη θάζε 

δηαδηθαζία θαηά κήθνο ηεο εθνδηαζηηθήο πξνζπαζεί λα επηιχζεη ζπγθεθξηκέλα εηδηθά 

πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη. Ζ ζπζθεπαζία είλαη ζεκαληηθή γηα ηε δηαηήξεζε 

θαη ηελ πξνζηαζία ησλ αγαζψλ θαη ηελ ίδηα ζηηγκή επεξεάδεη ηελ επηινγή ή φρη ηνπ 

πξντφληνο απφ ηνλ θαηαλαισηή. Μεηψλεη ηα ξίζθα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ 

απνζήθεπζε θαη ηελ κεηαθνξά. Απφ ηελ άιιε, ε ηδηνθηεζία απνζεθεπηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ ή ε ρξήζε ππεξεζηψλ 3pl, απνηειεί ζηξαηεγηθή απφθαζε. Δπεξεάδεη 
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ηα απνζέκαηα, ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ θαη ηα θφζηε ησλ πξντφλησλ. Σέινο, ε 

κεηαθνξά θαηά κήθνο ησλ αιπζίδσλ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή θαη ε επηινγή αλάκεζα 

ζε ηδηφθηεην ζηφιν νρεκάησλ ή μαλά 3pl παξφρνπ, ζηνρεχεη ζηελ εμάιεηςε ηνπ 

ρξεκαηηθνχ θφζηνπο θαη ηνπ απαηηνχκελνπ ρξφλνπ αλάκεζα ζηηο δηαδηθαζίεο. 

 

 

Πίλαθαο 10: Σξφπνη κεηαθνξάο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ζηελ Διιάδα 

 

εκαληηθά ζεκεία: 

 Ζ κεηαθνξά κέζσ αέξνο δελ ρξεζηκνπνηείηαη θαζψο είλαη αξθεηά δαπαλεξή 

γηα ηνπο παξαγσγνχο, παξφηη ειαρηζηνπνηεί ηνπο ρξφλνπο δηαλνκήο. 

 Ζ ζαιάζζηα κεηαθνξά, επηιέγεηαη ζπλήζσο γηα θξνχηα θαη ιαραληθά ηα νπνία 

παξακέλνπλ θξέζθα γηα αξθεηέο εκέξεο (δειαδή φρη ιαραληθά φπσο ηνκάηεο, 

αγγνχξηα, πηπεξηέο θιπ ηα νπνία θαηαλαιψλνληαη επξένο ζηελ Διιάδα). 

 Ζ ζηδεξνδξνκηθή ππνδνκή ζηελ Διιάδα δελ είλαη εθηεηακέλε ζε ηέηνην 

βαζκφ, ψζηε λα εμππεξεηήζεη ζηδεξνδξνκηθή κεηαθνξά αγαζψλ απφ ηηο 

αγξνηηθέο πεξηνρέο ζηα αζηηθά θέληξα. 

 Ωο απνηέιεζκα φισλ απηψλ, ν πξνηηκφηεξνο ηξφπνο κεηαθνξάο είλαη ε νδηθή, 

κέζσ θνξηεγψλ. 
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Οη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο επηξξνήο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα, είλαη νη 

αθφινπζνη: 

 Ζ ρψξα καο δηαζέηεη «παιαηνκνδίηηθε» ηερλνινγηθή ππνδνκή. 

 Παξφηη ζηελ Διιάδα ππάξρνπλ εηαηξίεο πνπ κπνξνχλ λα παξέρνπλ ζηνπο 

ζπλεηαηξηζκνχο ππεξεζίεο πιεξνθνξηθήο θαη ινγηζκηθά, ην πξνζσπηθφ ηνπο 

είλαη άπεηξν θαη ππάξρεη έιιεηςε εμεηδίθεπζεο. 

 Ζ δηνίθεζε ησλ αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ, δελ ιακβάλεη ππφςε ηε 

ζεκαληηθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ logistics θαη σο εθ ηνχηνπ ε αλάπηπμε ηνπο 

είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε. 

 Αγξφηεο θαη παξαγσγνί, πηζηεχνπλ ζηνλ ζεζκφ ησλ ζπλεηαηξηζκψλ θαη πσο 

κέζσ εθείλσλ κπνξνχλ λα επηηχρνπλ θαιχηεξεο ηηκέο θαη ππεξεζίεο. Γηα ηνλ 

ιφγν απηφλ ζα έπξεπε νη ζπλεηαηξηζκνί λα αλαπηχμνπλ ηα Logistics ηνπο 

βάζεη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

 Οη δηαδηθαζίεο εθνδηαζηηθήο πνπ ήδε εθαξκφδνληαη ζηνπο αγξνηηθνχο 

ζπλεηαηξηζκνχο, είλαη ε ζπζθεπαζία πξντφλησλ θαη ε απνζήθεπζε. 

 

Έλα θαηάιιειν ζχζηεκα αιιειεπίδξαζεο θαη ζπιινγήο δεδνκέλσλ κε ηαπηφρξνλε 

παξαθνινχζεζε ησλ δηαδηθαζηψλ φπσο ε κεηαθνξά – δηαθίλεζε ησλ αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ, ππνζηεξηδφκελν απφ ηερλνινγηθά θαη πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, 

ζηνρεχεη ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ Logistics ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ζηελ Διιάδα θαη 

γεληθφηεξα ζηελ θαηαγξαθή – παξαθνινχζεζε, θάζε γεγνλφηνο – θαηάζηαζεο πνπ 

ζπκβαίλεη ζε θάζε θξίθν ηεο αιπζίδαο. Έηζη, έλαο ζπλεηαηξηζκφο κπνξεί λα επηηχρεη 

ηελ πιήξε παξαθνινχζεζε θαη ζπληνληζκφ ηεο θίλεζεο ησλ αγαζψλ πνπ εκπνξεχεηαη 

θαηά κήθνο ηεο εθνδηαζηηθήο. Λακβάλνληαο ππφςε ηα πξνβιήκαηα πνπ 

δεκηνπξγνχληαη θαζψο θαη ηε ρακειή ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, ε ελζσκάησζε ελφο 
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ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζηνπο ζπλεηαηξηζκνχο, ζα έπξεπε 

λα εμεηαζζεί. Δπηπξφζζεηα, ηα νη ειεθηξνληθέο πχιεο πνπ θάπνηνη αγξνηηθνί 

ζπλεηαηξηζκνί δηαζέηνπλ κέζσ ηληεξλέη, πξέπεη λα εμειηρζνχλ ψζηε λα 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ελφηεηεο γηα θαιχηεξε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ κειψλ θαη γηα ηε 

δηαπξαγκάηεπζε ησλ ηηκψλ. Οη πχιεο απηέο, κπνξνχλ λα δηαρεηξίδνληαη απφ 

θπβεξλεηηθά ηδξχκαηα – νξγαλψζεηο, ππνζηεξίδνληαο ηα κε ηερλνινγηθνχο πφξνπο ή 

απφ ηδησηηθνχο θνξείο πνπ ζα δηαζέηνπλ ην θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ. 
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5.  ΝΕΕ ΣΑΕΙ – ΚΑΙΝΟΣΟΜΕ ΙΔΕΕ – ΠΡΟΣΑΕΙ 

 

5.1 Ειςαγωγή 

Όρη πνιχ θαηξφ πξηλ, ε αγξνηηθή παξαγσγή κεηαθεξφηαλ ζηηο ηνπηθέο αγνξέο απφ 

ηνπο αγξφηεο. ηηο κέξεο ηα πξντφληα ηαμηδεχνπλ ζε φιν ηνλ θφζκν, ψζηε λα 

θαηαλαισζνχλ θπξίσο ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο. Γηα παξάδεηγκα, θαζφιηα θζάλνπλ 

ζηελ Οιιαλδία αεξνπνξηθψο απφ ηελ Αθξηθή, κπαλάλεο παξαδίδνληαη ζε ςπρφκελα 

containers κέζσ ζαιάζζεο απφ ηελ Κεληξηθή Ακεξηθή θιπ. Λνπινχδηα πνπ 

βξίζθνληαη ην πξσί ζηηο Οιιαλδηθέο δεκνπξαζίεο, πσινχληαη ην ίδην απφγεπκα ζηε 

Ν. Τφξθε θαη αγνξάδνληαη απφ ηειηθνχο θαηαλαισηέο ζην Σφθπν ην επφκελν πξσί. 

Δίλαη ινηπφλ μεθάζαξν φηη ζεκαληηθέο αιιαγέο έρνπλ ζπκβεί ηα ηειεπηαία 25 ρξφληα 

θαη αθφκα πεξηζζφηεξεο πξφθεηηαη λα ζπκβνχλ. ηνλ παξαθάησ πίλαθα βιέπνπκε 

πεξηιεπηηθά κεξηθέο λέεο ηάζεηο πνπ ζα επεξεάζνπλ ηα agrilogostics ζε κεγάιν 

βαζκφ θαη χζηεξα αλαιχνληαη. 
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Πίλαθαο 11: Νέεο ηάζεηο 

 

5.2 Αύξηςη πληθυςμού 

Ζ πξψηε ηάζε αθνξά ηε δεκνγξαθηθή αλάπηπμε. Αλακέλεηαη φηη ν παγθφζκηνο 

πιεζπζκφο ζα απμεζεί πεξαηηέξσ θηάλνληαο ηα 9-10 δηο ην 2050. Ο πιεζπζκφο ζηελ 

Αθξηθή ζα δηπιαζηαζηεί θαη ζηελ Αζία ζα πξνζηεζεί 1 δηο. ε αλαδήηεζε εξγαζίαο, 

ηα 2/3 παγθνζκίσο ζα δεη ζηα αζηηθά θέληξα. Ζ κέζε ηάμε ζα απμεζεί αλαιφγσο 

θηάλνληαο ηα 3 δηο ζηα επφκελα 20 ρξφληα, επηθέξνληαο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δσήο 

θαη ζηηο ζπλήζεηεο εηδηθά ηηο δηαηξνθηθέο. Ωο απνηέιεζκα, νη ηηκέο ησλ ηξνθίκσλ λα 
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απμεζνχλ παγθνζκίσο 30-50 % ζηηο επφκελεο δεθαεηίεο, πξάγκα πνπ νδεγεί ζην 

εξψηεκα θαηά πφζν ζα κπνξεί λα εμαζθαιηζζεί πνηνηηθφ θαγεηφ γηα ηνπο θαηνίθνπο 

ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ. Σν γεγνλφο απηφ, φρη κφλν ζα πξνζζέζεη πίεζε ζηελ 

αιπζίδα θαγεηνχ ζρεηηθά κε ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ ηξνθίκσλ θαη ηε δπλαηφηεηα λα 

δηαθηλνχληαη θαη λα θζάλνπλ ζηηο πφιεηο, αιιά εληζρχεη θαη ην ζελάξην ηεο 

απνρψξεζεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ απφ ηηο επαξρίεο, εληζρχνληαο έηζη ηελ πίεζε ζην 

ζχζηεκα. ηνλ αληίπνδα, 1/3 πεξηνρέο ζηελ Δπξψπε ζα αληηκεησπίδεη κείσζε 

πιεζπζκψλ. 

 

 

ρήκα 19: Πξφβιεςε πιεζπζκηαθήο αχμεζεο 
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5.3 Κλιματική αλλαγή – βιωςιμότητα 

Ζ δεχηεξε ηάζε, ζρεηίδεηαη κε ηε ζπλνιηθή επηθέληξσζε ησλ θνηλσληψλ ζηε 

βησζηκφηεηα, ζηε δηαηήξεζε ηεο θαιήο θαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο 

δηαζεζηκφηεηαο ησλ πιηθψλ γηα ηηο επφκελεο γεληέο θαη ζηελ παξνρή δίθαησλ 

ζπλζεθψλ εξγαζίαο παγθνζκίσο. Με ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζα απμεζεί θαη ε 

δήηεζε γηα ηξφθηκα πςειήο δηαηξνθηθήο αμίαο θαη ηα αλαγθαία παξειθφκελα γηα ηελ 

Παξαζθεπή ηνπο, φπσο ηα θαχζηκα. Δπίζεο, ε πίεζε γηα ηα επάισηα νηθνζπζηήκαηα 

δηαξθψο απμάλεηαη καδί κε ηα ππάξρνληα πξνβιήκαηα φπσο απηά ηεο δηάβξσζεο ησλ 

εδαθψλ, ηεο κφιπλζεο θαη ηεο εμάληιεζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Ζ θιηκαηηθή αιιαγή 

ζα απμήζεη ηηο απμνκεηψζεηο θαη ηνλ δπλακηζκφ ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, νη νπνίεο 

ζα κεηψζνπλ πεξαηηέξσ ηε ζηαζεξφηεηα ηεο παξνρήο ηξνθίκσλ θαη ζπφξσλ. Όια 

απηά, επηθέξνπλ ήδε ζεκαληηθέο απμήζεηο ζηηο ηηκέο ηα ηειεπηαία 5 ρξφληα, βαζηθψλ 

ηξνθίκσλ φπσο ε δάραξε, ην θαθάν θαη ν θαθέο. Δπηπξφζζεηα, ζα επεξεαζηνχλ θαη 

νη παξαγσγηθέο πεξηνρέο πνπ είλαη κέρξη ζήκεξα θαηάιιειεο γηα θαιιηέξγεηεο 

ηξνθίκσλ. 

 

  

ρήκα 20: Δμέιημε αξηζκνχ πιεζπζκνχ ζε πφιεηο θαη επαξρίεο 

ρήκα 21: Καηαλάισζε θξέαηνο θαη εηζνδεκαηηθφ επίπεδν 

 



~ 124 ~ 
 

5.4 Αυτοματοποίηςη – χρήςη τεχνολογίασ και διαδικτύου 

Ζ Σξίηε ηάζε αθνξά ηελ αλεπηπγκέλε ρξήζε απηνκαηηζκψλ, ησλ πιεξνθνξηψλ θαη 

ηεο ςεθηνπνίεζεο. Παξαδείγκαηα απνηεινχλ, ε απμεκέλε ρξήζε «έμππλσλ» ξνκπφη 

(κε εθαξκνγέο ζηα κνληέξλα ζεξκνθήπηα πνπ ζηήλνληαη παγθνζκίσο), ε ρξήζε 

θιηκαηηδφκελσλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ γηα δηεζλείο κεηαθνξέο θαη ε ρξήζε 

«έμππλσλ» ηειεθψλσλ (smartphones) πνπ απμάλεη ηελ χπαξμε θαη δηαθίλεζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ, αιιά θαη ηε δηαθάλεηα ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα (π.ρ. ε ρξήζε ηνπο 

έρεη δηπιαζηαζηεί θαηά ην 2013 ζε Μέζε Αλαηνιή θαη Αθξηθή). Όια απηά, αιιάδνπλ 

ηνλ ηξφπν πνπ νη άλζξσπνη επηρεηξνχλ θαη ζπλαιιάζζνληαη επαγγεικαηηθά θαη 

βειηηψλνπλ ηηο επθαηξίεο γηα θαιχηεξε νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ησλ παγθφζκησλ 

εθνδηαζηηθψλ αιπζίδσλ. 

 

 

5.5 Παγκοςμιοποίηςη έναντι τοπικοποίηςησ 

Σειεπηαία ηάζε ε παγθνζκηνπνίεζε θαη ε ζρεηηδφκελεο νηθνλνκίεο θιίκαθαο. ηηο 

κέξεο καο, ηα πξντφληα ηξνθίκσλ δηαθηλνχληαη δηεζλψο ψζηε λα ππάξρεη δηαξθψο 

δηαζεζηκφηεηα θαη επάξθεηα αγαζψλ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, φιν θαη πεξηζζφηεξεο 

ρψξεο πξνζπαζνχλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ δηαζεζηκφηεηα εθνδίσλ θαη αγαζψλ ζην 

έδαθνο ηνπο, εγθαζηζηψληαο ελνπνηεκέλα «Αγξνηηθά Κέληξα Γηαλνκήο – 

Agroparks». Σα θέληξα απηά, είλαη έλα ρσξνηαμηθφ ζχκπιεγκα εγθαηαζηάζεσλ πνπ 

πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα ησλ 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ πνπ δηαθηλνχληαη, ζε κηθξή απφζηαζε απφ ηηο κεγαινππφιεηο. 
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ρήκα 22: Agropark 

 

ρήκα 23: χλζεζε ελφο Agropark 

 

Δίλαη μεθάζαξν, πσο απηέο νη εμειίμεηο έρνπλ πνιχ ζεκαληηθφ αληίθηππν θαη επηξξνή 

ζηηο απαηηήζεηο απφδνζεο ησλ ζπζηεκάησλ agrilogistics ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. 
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5.6 Πιθανέσ παρεμβάςεισ 

Γίλεηαη μεθάζαξν φηη νη αγξν-εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο, έρνπλ πνιιά εκπφδηα αιιά θαη 

πνιιέο επθαηξίεο γηα βειηίσζε θαη θαηλνηνκία, σο βηψζηκεο αιπζίδεο πνπ ζα 

ζπλεηζθέξνπλ ζην αζθαιέζηεξν ηξφθηκν, ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ παξαγσγψλ 

ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θαη ζηε κείσζε ησλ ρακέλσλ – αιινησκέλσλ ηξνθίκσλ. 

Οη ζσζηά δνκεκέλεο εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο ηνπ ηξνθίκνπ, απνηεινχλ επίζεο ηελ 

θχξηα ειπίδα γηα βειηίσζε ησλ επθαηξηψλ ζηηο εμαγσγέο, πνιιψλ απφ ηηο θησρφηεξεο 

νηθνλνκίεο, ηδίσο ζηελ Αθξηθή. Όηαλ πξντφληα πςειήο πνηφηεηαο, κπνξνχλ λα 

παξαρζνχλ θαη λα παξαδνζνχλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο, κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ θαη 

πςειφηεξεο ηηκέο. Οη μέλεο επελδχζεηο έρνπλ ήδε αλεβάζεη ην ηερλνινγηθφ επίπεδν, 

φπσο θαη ην κνξθσηηθφ ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, δίλνληαο ρψξν ζε πεξαηηέξσ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη αχμεζε ηνπ επηπέδνπ αζθάιεηαο ηξνθίκσλ. Δίλαη ζαθέο, 

πσο ε πξφνδνο κπνξεί λα επηηεπρζεί εάλ νη ηνπηθέο θπβεξλήζεηο ππνζηεξίμνπλ 

ηέηνηεο πξνζπάζεηεο, ρσξίο λα δεκηνπξγνχλ εκπφδηα ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο θαη 

επελδχνληαο ζπλεξγαηηθά κε ηνπο ηδησηηθνχο θνξείο ζε θαηαζθεπαζηηθά έξγα θαη 

δίθηπα, είηε νδηθά είηε επηθνηλσληψλ. 

Μέζσ ηεο βειηίσζεο δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο (δειαδή ηεο πνηφηεηαο ηεο 

παξαγσγήο) βειηηψλνληαο ηνπο ρεηξηζκνχο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα κεηψζνπλ ηηο 

κεηαζπιιεθηηθέο απψιεηεο, ζα νδεγήζεη ζε ιηγφηεξεο απψιεηεο ηξνθίκσλ ηειηθά, 

πςειφηεξε απφδνζε ηεο ζνδεηάο, πςειφηεξεο πσιήζεηο θαη πςειφηεξα πεξηζψξηα 

θέξδνπο. Δπίζεο, ν ζρεδηαζκφο απνηειεζκαηηθψλ αιπζίδσλ ςχμεο ν νπνίνο απαηηεί 

ηε δηαξθεί παξνρή ελέξγεηαο. Δδψ, νη θαηλνηφκεο ιχζεηο φπσο ε ειηαθή ελέξγεηα 

είλαη κηα επηινγή. Πνιιέο ιχζεηο πξνηείλνληαη φπσο ε δεκηνπξγία ζπλεξγηψλ, ε 

ζχκπηπμε ηεο παξαγσγήο ζηα αγξν-πάξθα, ε επέλδπζε ζηελ ζσζηή ζπζθεπαζία θαη 
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ε πξνζέγγηζε λα δεκηνπξγεζνχλ αιπζίδεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηα πξντφληα θαη 

ηέινο ε ελαξκφληζε κε ηα δηεζλή πνηνηηθά πξφηππα.    

 

 

5.7  Προτάςεισ 

1. Βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ logistics. Βειηηψζεηο ζηα νδηθά δίθηπα θαη ρξήζε 

ηδαληθψλ νρεκάησλ αλά πεξίπησζε. Δπελδχζεηο ζε ππνδνκέο φπσο παξνρή 

ελέξγεηαο, απνζέκαηα λεξνχ, απνζεθεπηηθά ζπζηήκαηα, εγθαηαζηάζεηο 

ςπρξήο αιπζίδαο ζε θνληηλή απφζηαζε απφ ηελ παξαγσγή. Πξνεγκέλα θαη 

επαξθή πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα (ICT) ηδίσο γηα επηρεηξήζεηο πςειήο 

θιίκαθαο, ζα σζήζνπλ πξαγκαηηθά ηηο πξνεγκέλεο δηαδηθαζίεο Logistics. 

Σαπηφρξνλα φκσο ελζάξξπλζε θαη ζηηο κηθξφηεξεο, γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε 

ηνπο. 

2. Βειηίσζε πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο. Απνηειεί κεγάιεο ζεκαζίαο 

ε παξαηήξεζε, φηη ε πνηφηεηα ησλ παξαγφκελσλ αγαζψλ θαη ε αζθάιεηα 

ηξνθίκσλ παίδνπλ πξσηεχνληα ξφιν, ζπλεπψο ζπζηήκαηα εμαζθάιηζεο ηεο 

πνηφηεηαο κε παξάιιειε αληρλεπζηκφηεηα θξίλνληαη απαξαίηεηα ψζηε λα 

θαηαγξάθνπλ θαη λα ειέγρνπλ ηηο ξνέο ησλ αγαζψλ. Όινη νη εκπιεθφκελνη 

ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα, πξέπεη λα είλαη εθπαηδεπκέλνη ζηνλ ρεηξηζκφ ησλ 

πξντφλησλ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν. 

3. Δπηηάρπλζε θαη ππνζηήξημε ζπλεξγαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη αχμεζε 

επελδχζεσλ γηα ηε κείσζε κεηαζπιιεθηηθψλ απσιεηψλ. Ζ δηαηήξεζε ηεο 

πνηφηεηαο ζηελ αιπζίδα θαη ε κείσζε απσιεηψλ ηξνθίκσλ, απαηηεί πξάμεηο 

απφ φιεο ηηο βαζκίδεο ζηελ αιπζίδα. Απφ ηα λνηθνθπξηά, ηνπο αγξφηεο – 

παξαγσγνχο, ηηο εηαηξίεο Logistics θαη απηνχο πνπ παίξλνπλ απνθάζεηο. 
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Απαηηνχληαη επίζεο ηερλνινγηθέο αιιαγέο, ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ζηηο 

ζπκπεξηθνξέο. Κάζε ρψξα πξέπεη λα αλαδεηήζεη θαη λα εθαξκφζεη ηηο 

ηερληθέο θαη πξαθηηθέο πνπ ηεο ηαηξηάδνπλ. Να αλαπηχμνπλ ηα θαηάιιεια 

πξσηφθνιια δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ησλ ηξνθίκσλ ζε ζπλεξγαζία κε 

δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη κέζσ ζπλεξγαζίαο θαη δηάρπζεο ησλ πιεξνθνξηψλ, 

λα επηηπγράλεηαη αληαιιαγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ. 

4. Πξνζπκία ηεο πνιηθήο εγεζίαο – θαιή δηαθπβέξλεζε. Σα πην ζεκαληηθά 

εμσηεξηθά εκπφδηα ησλ agri-logistics, ζρεηίδνληαη κε δεηήκαηα θνξνιφγεζεο, 

εκπνξηθνχο θξαγκνχο, θαλνληζκνχο ρξήζεο θπηνθαξκάθσλ θιπ. Δάλ νη 

θπβεξλήζεηο κπνξέζνπλ λα δηαζέζνπλ ην αλάινγν νηθνλνκηθφ πνζφ σο 

επέλδπζε ζηα Logistcs θαη θαηαθέξνπλ έηζη λα εκπνξεχνληαη γξήγνξα ηα 

αγαζά ηνπο εθηφο ζπλφξσλ, ηφηε ε πνηφηεηα ησλ αγαζψλ θαη ηα θφζηε 

κπνξνχλ λα δηαηεξεζνχλ ζηα πξέπνληα θαη πξνβιεπφκελα θάζε θνξά φξηα. 

Δάλ επίζεο γίλνπλ επελδχζεηο ζε ελαιιαθηηθέο κνξθέο ελέξγεηαο, ίζσο 

κεησζεί ε ςπρφκελε κεηαθνξά θαη ηα αληίζηνηρα θφζηε. Σέηνηεο πνιηηηθέο ζα 

πξνθαιέζνπλ ην ελδηαθέξνλ αθφκα θαη μέλσλ επελδπηψλ, ψζηε λα 

αλαβαζκηζηεί ζπλνιηθά ε ππνδνκή ππεξεζηψλ Logistics. 

5. Γηελέξγεηα εθηελψλ κειεηψλ πεξηπηψζεσλ. Κάζε ρψξα θξχβεη ηε δηθή ηεο 

δπλακηθή θαη ηνπο δηθνχο ηεο ηχπνπο πξντφλησλ (γαιαθηνθνκηθά, θξέαο, 

θξνχηα, θαξπνχο θιπ) ν θάζε έλαο εθ ησλ νπνίσλ δηαζέηεη ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά. Ζ ζπκβνπιή πνπ δίλεηαη, είλαη ε δηεμαγσγή κειεηψλ ζηα 

agri-logistics θαιχπηνληαο επξχηεξεο πεξηνρέο έξεπλαο θαη πνιιαπινχο 

ηχπνπο πξντφλησλ. Σν έξγν απηφ, θαιφ ζα ήηαλ λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε 

ζπλεξγαζία κε επαγγεικαηίεο ησλ Logistics, νη νπνίνη δηαζέηνπλ δεδνκέλα ζε 

θφζηε κεηαθνξάο θαη ρξφλνπο. Μηα ζεηξά αλαιχζεσλ ησλ εθνδηαζηηθψλ 
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αιπζίδσλ ζε εζληθφ επίπεδν, νη νπνίεο ζα ζπγθξίλνπλ απνηειέζκαηα κε 

εθείλα αλεπηπγκέλσλ αιπζίδσλ, ζα θαλεξψζεη πηζαλέο βειηηψζεηο θαη 

δπλακηθφ γηα θάζε ρψξα, πφζν κάιινλ γηα ηελ Διιάδα. ε θάζε πεξίπησζε, 

πξέπεη λα απαληψληαη ζεκαληηθέο εξσηήζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα νη 

παξαθάησ: 

 

ΔΡΩΣΗΗ ΠΩ ΘΑ ΜΠΟΡΟΤΔ ΝΑ 

ΑΠΑΝΣΗΘΔΙ 

Πνηα είλαη ε παξνύζα θαηάζηαζε ζηνλ 

ηνκέα ησλ agrilogistics (κέζσ 

αλάιπζεο δεδνκέλσλ θαη απόςεσλ ησλ 

εηδηθώλ) ? 

 Αλαζθφπεζε βηβιηνγξαθίαο 

 Γηεζλείο εθζέζεηο γηα ηα 

agrilogistics θαη ηηο βέιηηζηεο 

πξαθηηθέο, ζπγθεληξσκέλα απφ 

εηδηθνχο δηεζλψο 

Πνηα είλαη ηα ππάξρνληα θόζηε 

agrilogistics, ζπγθξηλόκελα κε ηα 

δηεζλή πξόηππα ? 

 Αλαζθφπεζε βηβιηνγξαθίαο 

 Πίλαθεο ζηνηρείσλ κέζσ 

εξεπλεηηθψλ θέληξσλ 

 πλεληεχμεηο κε ζεκαληηθνχο 

ελδηαθεξφκελνπο 

Πώο ζα απμεζεί ε πνηόηεηα ησλ 

ππεξεζηώλ agrilogistics ζρεηηθά κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε ρώξα / πεξηνρή, κε 

ζθνπό ηελ απόθηεζε πξνζηηζέκελεο 

αμίαο από ηηο αιπζίδεο ησλ πξντόλησλ 

?  

 Αλάιπζε ησλ ζπλζεθψλ αλά 

ρψξα / πεξηνρή, 

ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο 

αλαγλψξηζεο πηζαλψλ επθαηξηψλ 

πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί 

πξνζηηζέκελε αμία, κέζσ 
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ζπλεληεχμεσλ κε ηνπηθνχο 

εηδηθνχο 

 Καζνξηζκφο πνηνηηθψλ ζηφρσλ 

 Αλαγλψξηζε ζεκαληηθψλ 

πνιηηηθψλ 

 

Πίλαθαο 12: εκαληηθέο εξσηήζεηο θαηά ηε δηελέξγεηα κειέηεο πεξίπησζεο 

 

 

5.8 Βέλτιςτεσ πρακτικέσ 

 Σα άρξεζηα ηνπ ελόο, πινύηνο ηνπ άιινπ. 

Αλ ηνπνζεηήζεηο δχν επηρεηξήζεηο αξθεηά θνληά, ηφηε κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

ηα ππνιεηπφκελα πξντφληα ε κία ηεο άιιεο θαη έηζη λα παξάγνληαη ιηγφηεξα 

απφβιεηα. Απηή ήηαλ ε ηδέα πίζσ απφ ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ ηχπνπ παξαγσγήο κε 

βάζε ηελ ηνπνζεζία απφ ηελ εηαηξεία «Ten Kate». Δθείλε θαη νη κειινληηθνί 

ζπλεξγάηεο ηεο εμέηαζαλ ηηο εηζεξρφκελεο θαη εμεξρφκελεο ξνέο αγαζψλ ηνπο, γηα λα 

απνθαζίζνπλ πνηεο ζα κπνξνχζαλ λα ζπλδπαζηνχλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Αξθεηέο εηαηξίεο καδί, ζπλεξγάζηεθαλ γηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα «βηνκεραληθφ νηθνζχζηεκα». Σξεηο απφ απηέο ζπλδένληαη κέζσ 

αγσγψλ. Έηζη, ε κηα παξέρεη ελέξγεηα ζην ζχκπιεγκα απαξαίηεηε γηα ηηο 

παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο, ε δεχηεξε κηα ζπγθεθξηκέλε πξψηε χιε πνπ ε Σξίηε 

ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ παξαγσγή ελφο πξντφληνο, ελψ ηέινο ε δεχηεξε εθκεηαιιεχεηαη 

γηα ηελ παξαγσγή ηεο έλα ππνιεηπφκελν παξαπξντφλ ηεο ηξίηεο. Σα νηθνλνκηθά θαη 

πεξηβαιινληηθά απνηειέζκαηα είλαη εληππσζηαθά. Ζ θαηαλάισζε ελέξγεηαο 
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κεηψζεθε θαηά 50 % φπσο θαη νη εθπνκπέο CO2, ζπγθξηλφκελα κε ηα δεδνκέλα ηνπ 

2002 πξνηνχ μεθηλήζεη ε ζπλέξγηα.   www.tenkate.nl/index.php/en 

 

 Δλέξγεηα θαη λεξό από ξνέο απνβιήησλ. 

Δηαηξεία επεμεξγαζίαο ιαραληθψλ, δνπιεχεη πάλσ ζε 6,000 εθηάξηα θαζνιηψλ θαη 

δηάθνξσλ ιαραληθψλ θάζε ρξφλν. Απφ ηελ επεμεξγαζία πξνθχπηνπλ 10,000 ηφλνη 

ππνιεηπφκελα απφβιεηα ιαραληθψλ. Έηζη κηα άιιε εηαηξεία, ηα ρξεζηκνπνηεί γηα λα 

παξάγεη βηψζηκε ελέξγεηα κέζσ κηαο αλεπηπγκέλεο δηαδηθαζίαο δχκσζεο παξάγεη 

βηναέξην απφ 120.000 ηφλνπο βηνκάδαο πνπ πξνέξρνληαη απφ δηάθνξεο πεξηνρέο 

επεμεξγαζίαο ιαραληθψλ. Ζ ελέξγεηα πνπ πξνθχπηεη κπνξεί λα ηξνθνδνηήζεη 6,500 

λνηθνθπξηά. Σέινο, χζηεξα απφ πνιιέο δηεξγαζίεο θαη θηιηξάξηζκα ην λεξφ ηεο 

βηνκάδαο ρξεζηκεχεη ζε πιχζεηο θαη άξδεπζε πεξηνρψλ. www.ecofuels.nl 

 

 

Δηθόλα 14: Μνλάδα επεμεξγαζίαο βηνκάδαο 

 

 

 

http://www.tenkate.nl/index.php/en
http://www.ecofuels.nl/
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 Καηάιιεινο ρώξνο αλαπλνήο θξνύησλ θαη ιαραληθώλ. 

Έξεπλεο έδεημαλ φηη ε δηάηξεηε κεκβξάλε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζπζθεπαζία 

θξνχησλ θαη ιαραληθψλ, δελ είλαη πάληα ε θαηάιιειε. Κάζε είδνο ιαραληθνχ 

αλαπλέεη δηαθνξεηηθά θαη επνκέλσο απαηηεί δηαθνξεηηθφ βαζκφ δηάηξεζεο. Αλ ε 

ζπζθεπαζία δελ ηνπ παξέρεη ηνλ απαηηνχκελν αεξηζκφ, ην ιαραληθφ αζθπθηηά θαη 

νμεηδψλεηαη. Δάλ ππάξρεη πνιχο αεξηζκφο, ράλεη ην ρξψκα ηνπ. Έλαο θαηαζθεπαζηήο 

δηάηξεησλ κεκβξαλψλ αλέπηπμε κηα ζπζθεπή «κέηξεζεο αλαπλνήο» πνπ δείρλεη ηελ 

εθάζηνηε πνζφηεηα αέξα πνπ ρξεηάδεηαη. Όζνη ινηπφλ ρξεζηκνπνηνχλ ηέηνηεο 

κεκβξάλεο ζπζθεπαζίαο, φπσο ζνχπεξκάθεη, απνζήθεο θιπ κπνξνχλ λα 

ζπκβνπιεπηνχλ ηελ αληίζηνηρε ηζηνζειίδα θαη λα αλαθαιχςνπλ ηηο ζσζηέο ξπζκίζεηο 

ηνπ ιέηδεξ πνπ ηξππά ηηο κεκβξάλεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε ηερλνινγία παξαηείλεη ηε 

δηάξθεηα δσήο ησλ αγαζψλ απηψλ, θαηά 7 εκέξεο. Ζ κέζνδνο απηή θεξδίδεη έδαθνο 

ζε Αγγιία Γαιιία Οιιαλδία θαη ΖΠΑ.   www.perfotec.com 

 

 

Δηθόλα 15: Φξνχηα 

 

 

http://www.perfotec.com/
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 ηνίβαζκα παιεηώλ πην εξκεηηθά 

Δίλαη πξνηηκφηεξν, απφ ην λα κεηαθέξεη θαλείο θπβηθά κέηξα θελνχ ρψξνπ πάλσ απφ 

ηηο παιέηεο απφ ην ζεκείν Α ζην ζεκείν Β, λα εθκεηαιιεπηεί ζην κέγηζην ηνλ θελφ 

απηφλ ρψξν θαη λα ηνλ κεηαηξέςεη ζε θέξδνο. Υξεζηκνπνηψληαο ην ζχζηεκα 

«Maximate»κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ 2 3 αθφκα θαη 4 θνξέο πεξηζζφηεξα θνξηία, 

ζηνλ ρψξν πνπ θαηαιακβάλεη κηα κφλν παιέηα. Ζ κέζνδνο κπνξεί λα απνδεηρζεί 

ζσηήξηα, γηα θνξηία πνπ ζπλήζσο δελ γεκίδνπλ νιφθιεξεο παιέηεο, νη νπνίεο φκσο 

πξνθαλψο πξφθεηηαη λα θαηαιάβνπλ ηνλ αληίζηνηρν ρψξν ηνπ νρήκαηνο. Σν ζχζηεκα 

απνηειείηαη απφ έλα ζεη 4 αινπκηλέλησλ γσληαθψλ ηκεκάησλ, κε 2 ζηαπξσηά 

δνθάξηα θαη 2 εξκεηηθνχο ζπλδέζκνπο, φπσο θαίλεηαη παξαθάησ. Ζ θαηαζθεπή 

ηνπνζεηείηαη γχξσ απφ θάζε παιέηα θαη δηεπθνιχλεη ην ζηνίβαζκα αθφκα θαη ζε 

κεγάια χςε ρσξίο λα ππάξρεη αβεβαηφηεηα ζηήξημεο. Απνηέιεζκα, ε αχμεζε ηνπ 

βαζκνχ πιεξφηεηαο ησλ θνξηεγψλ θαη ε πεξηζζφηεξν ζηαζεξή ζηνίβαμε ησλ 

παιεηψλ ζηηο απνζήθεο. www.ati-maximate.com 

Δηθόλα 16: Παξάδεηγκα ζηνίβαμεο παιεηψλ 

http://www.ati-maximate.com/
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 Πεξηζζόηεξν θνξηίν, ιηγόηεξν CO2 

Σα καθξχηεξα θαη βαξχηεξα θνξηεγά (LHLs), βειηηψλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο νδηθήο κεηαθνξάο. Σα ζπγθεθξηκέλα νρήκαηα ήδε ρξεζηκνπνηνχληαη απφ 

βηνκεραλίεο ζηελ Οιιαλδία. Σα πιενλεθηήκαηα βξίζθνληαη ζην ζρεηηθά κηθξφ 

θφζηνο θηήζεο, κείσζε θαπζίκσλ θαηά 30 % ζε ζρέζε κε ηα ζπκβαηηθά θνξηεγά. Σν 

εγρείξεκα ηαπηίδεηαη θαη κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, θαζψο παξαηεξείηαη 

κείσζε 20 % ζηηο εθπνκπέο CO2. Σα κήθνπο 25,25 κέηξσλ νρήκαηα, ρξεηάδνληαη 

απιψο πξνζεθηηθή δξνκνιφγεζε ησλ δηαδξνκψλ ηνπο. www.keukenman.nl/dmg-

geeft-het-goede-voorbeeld-met-inzet-lzv 

 

 

Δηθόλα 17: Long Heavy Lorries 
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 Μείσζε θαηά 65 % ησλ δηαρεηξηζηηθώλ ηειώλ 

Ζ εηζαγσγή θξεζθνθνκκέλσλ ινπινπδηψλ, θπηψλ, βνιβψλ, ιαραληθψλ θαη θξνχησλ 

απφ ην αεξνδξφκην «Schiphol», πεξηειάκβαλε θαη ακέηξεηα δηαρεηξηζηηθά ηέιε. Οη 

επηρεηξήζεηο θαη νη θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί πνπ ζπκκεηείραλ ζε απηήλ ηελ 

εθνδηαζηηθή αιπζίδα, θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα πσο απηά ηα ηέιε ζα κπνξνχζαλ 

λα κεησζνχλ θαηά 65 %. Μέζσ ζπλδπαζκέλσλ ειέγρσλ απφ ηηο θξαηηθέο ππεξεζίεο, 

ε θνηλφηεηα εμνηθνλφκεζε 3,5 εθαη. επξψ / ρξφλν θαη έηζη κεηψζεθαλ θαη ηα ηέιε. 

Έλα επηηπρεκέλν παξάδεηγκα απνηειεί ην «Client Project», ζρεηηθά κε ηνπο 

πγεηνλνκηθνχο – πνηνηηθνχο ειέγρνπο πνπ δηεμάγνληαη ζηα πξντφληα θαη ζην νπνίν 

έιαβε κέξνο ε «Kuehne + Nagel». Μέζσ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ, ε δήισζε ησλ 

πξντφλησλ πνπ πξφθεηηαη λα εηζαρζνχλ ζην αεξνδξφκην γίλεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ θαη 

έηζη ην ηεισλείν θαη νη θξαηηθέο ππεξεζίεο απνθαζίδνπλ εγθαίξσο εάλ ρξεηάδεηαη 

έιεγρνο ηνπ εκπνξεχκαηνο αθνχ θζάζεη. Έηζη, εμνηθνλνκνχληαη ρξφλνο θαη ρξήκαηα. 

www.kuehne-nagel.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 18: Πνηνηηθνί έιεγρνη 
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 Ληγόηεξν απόζεκα, πεξηζζόηεξε εμππεξέηεζε 

Γηαηί λα ππάξρεη απφζεκα ζε δχν ηνπνζεζίεο, ελψ αξθεί κηα ? Ζ εηαηξεία «MSPP» 

θαηέιεμε ζε απηφ ην ζπκπέξαζκα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο ζρεηηθά κε 

ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηεο. Ζ εηαηξεία πνπιάεη παγθνζκίσο εμνπιηζκφ 

ζθαγείσλ θαη θπζηθά πξέπεη λα ην θάλεη αδηάθνπηα. Αλ θάπνηνο πειάηεο ρξεηαζηεί 

έλα αληαιιαθηηθφ, ε εηαηξεία πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ηνπ ην παξαδψζεη εγθαίξσο. 

Απηφ ζεκαίλεη, λα δηαηεξεί πνιχ απφζεκα. Αληηζέησο απνδείρζεθε πσο νη δχν 

απνζήθεο ηεο εηαηξείαο, κπνξνχζαλ λα ζπγρσλεπζνχλ. Ζ πξάμε απηή νδήγεζε ζε 22 

% κείσζε ηνπ απνζέκαηνο, φρη φκσο ζηελ πνηφηεηα ηεο εμππεξέηεζεο. Σν επίπεδν 

ηεο αλέβεθε απφ ην 97,3 % ζην 98,6 %. Υάξε ζην λέν εξγαιείν δηαρείξηζεο 

απνζεκάησλ ηνπο, ην πξνζσπηθφ κπνξεί ειεθηξνληθά λα γλσξίδεη αλά πάζα ζηηγκή 

ιεπηνκεξή δεδνκέλα, ζρεηηθά κε ηηο πσιήζεηο θαη ην ππάξρνλ απφζεκα. 

http://marel.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 19: Δμνπιηζκφο ζθαγείσλ 
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